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Györff y István élő öröksége*

„… a történeti forrásvizsgálat 
nyomán szinte az elhalványult, 
a  közösség nagy részében már 
akár el is felejtett emlékeket ké-
pes lehet a kutató előhívni.”

Györff y István (1884–1939)

Györff y István etnográfus, a  Bu-
dapesti Tudományegyetem Néprajzi 
Intézetének alapító professzora 125 
éve1 született a Nagykunság neveze-
tes városában, Karcagon. Az idén ősz-
szel, október 3-án lesz éppen 70 éve2, 
hogy alkotóereje teljében váratlanul 
elhunyt. Színes egyénisége, sokrétű 
munkássága tudománytörténeti je-
lentőségén túl azért is fi gyelmet érde-
mel, mert a kortársakra a szaktudo-
mányi eredményein túl demokratikus 
gondolkodása, hazafi as magatartása 
is rendkívül nagy hatást gyakorolt. 

Erre utal az a tény is, hogy éppen het-
ven éve jelent meg több kiadásban 
nagy ívű emlékirata – amelyet még 
1938-ban, Ausztria náci bekebelezé-
se alkalmából készített, és nyújtott 
be az egykori kultuszminiszternek 

– A  néphagyomány és a nemzeti mű-
velődés címmel. Ebben javaslatokat 
tett, hogy az Anschluss bekövetkez-
tével előállott új helyzet kihívásaira 
válaszul milyen intézkedésekkel kelle-
ne felkészíteni a magyar társadalmat, 
a  közoktatásügyet és a tudománypo-
litikát. Elemezte, hogy miként kellene 
megerősíteni Magyarország szellemi 
ellenálló képességét, a  magyarság 
identitását mi módon volna kívánatos 
elmélyíteni. Igyekezett mozgósítani a 
szellemi honvédelem sajátos feladatai 
vállalására. Egyfelől a hagyományok 
korszerű fi nn, észt, vagy svéd minta 
szerinti megbecsülésére, tudatos ápo-
lására buzdított, másfelől korszerűen, 
kiegyensúlyozottan modernizálódó 
Magyarország megteremtésének igé-
nyét igyekezett elplántálni. Amit az 
emlékiratában megfogalmazott, azt 
már a húszas és a harmincas évek 
fordulója körül hirdette azok körében, 
akik kutatóként, diákként köréje gyü-
lekeztek.

Éppen most 75 éve, hogy a buda-
pesti egyetemi képzés számára meg-
szervezte az első néprajzi katedrát. 
Ha valaki ismeri a harmincas évek 
Magyarországának szellemi életét, ha 
valaki kicsit is tájékozott az egyko-
rú egyetemi ifj úság szellemi életének 

történetében, bizonyosan meggyő-
ződhetett arról, hogy Györff y István 
egészen sajátságos egyéni színnel 
gazdagította a hazai tudomány, a köz-
élet világát. A néprajz iránt érdeklődő 
ifj úságot folyamatosan szembesítette 
a múlt élő örökségével, a  mindenkit 
kötelező hagyománnyal, és igyekezett 
ráébreszteni hallgatóit, kutatótársait, 
tisztelőit a hazai kortárs társadalom 
kihívásaira, a  magyar világ elodáz-
hatatlan szerves modernizációjának 
szükségességére. Nem véletlen, hogy 
a környezetében szívesen tartózkod-
tak a jövő hivatott, nagytehetségű 
tudósjelöltjei. A  történész Benda 
Kálmántól a jogász Bónis Györgyig 
sokakról kellene megemlékeznünk, 
akik a maguk szakterületi felkészülé-
se mellett fontosnak tartották, hogy 
Györff y István környezetében kiegé-
szítsék ismereteiket, alaposabban 
megismerkedjenek az etnográfi ával.

Egyéniségének kiemelkedő je-
lentőségét, a  szűkebb szaktudomány 
határain túli hatását jelezheti, hogy a 
kor nagy alkotóira is jelentékeny ha-
tást gyakorolt. A  Nagykunsági króni-
ka című 1922-ben megjelent köny-
vének jelentős részeit Szekfű Gyula 
is átvette, amikor a 16-17. századi 
hódoltságban élő magyarság élet-
módjáról írt a magyar történelem ké-
zikönyvében. Jellegzetes, hogy éppen 
ezek a részek ejtették „rabul” Móricz 
Zsigmondot is, aki az Erdély trilógia 
epikus folyamába több mint egy szer-
zői ív terjedelemben szóról szóra, vál-

* Megjelent azonos címmel, 125 éve született, 70 éve hunyt el a magyar néprajz klasszikus mestere alcímmel a Széphalom, 
a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 2009. évi 19. kötete 517 – 537. oldalain.

1 Ma már 131 éve.
2 76 éve.
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toztatás nélkül vette át Györff y István 
irodalmi értékkel fogalmazott szöve-
gét. Banó István tanúsította egyik em-
lékezésében, hogy Móricz Zsigmond 
lehetőség szerint hetente kereste az 
alkalmat, hogy összeülhessen Györff y 
Istvánnal, rendszeresen beszélgethes-
senek a magyar vidékről, a népéletről, 
és kicserélhessék terepjárásaik élmé-
nyeit. Györff y halála után Móricz a fi -
atalabb folkloristák, etnográfusok kö-
zül keresett magának rendszeres tár-
salgásához folyamatosan vidéki kuta-
tásokat végző, „értő” társakat, akinek 
a segítségével elevenen tarthatta a 
kapcsolatát a néprajzkutatással is, és 
rendszeresen beszámolhattak a vidéki 
kutatóutakon szerzett élményeikről. 
A  kortárs magyar világban Györff y 
megbecsülését jelezheti az is, hogy 
amikor hirtelen meghalt 1939-ben, az 
egyik legemlékezetesebb nekrológot 
az újabb irodalmi alkotónemzedék 
hivatott szervezője, ígéretes vezetője, 
Illyés Gyula jelentette meg róla.

Györff y István életműve, tudo-
mányos hagyatéka értékét jelezheti, 
hogy ma is forrásértékűek tanulmá-
nyai, dolgozatai. Az általa exponált 
tudományos kérdések ma is elevenen 
foglalkoztatják mind a néprajz, mind 
a társtudományok, különösen a társa-
dalom- és a településtudomány mű-
velőit.

Ha megemlékezünk róla most, 
nem csak a tudomány- és kutatás-
történeti jelentőségét kell hangsú-
lyoznunk! Sajátos egyéniségére, fele-
lősségteljes magatartására, egyetemi 
nevelői, szervezői feladatvállalására, 
művelődés- és nemzetpolitikai kí-
sérletére is kell gondolnunk! Ezekkel 
túlmutatott a kortársak szokványos 
tudományos teljesítményén! Példát 
adott a harmincas évek magyar tár-
sadalmának, lehetőséget kínált a mai 
problémákkal küzdő, a megújulást és 
az európai fejlődést, kibontakozást 
munkáló Magyarország számára is!

Nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy egyes műveit ugyan a leg-
mélyebb tudományos indítékkal dol-
gozta ki, de az I. világháború utáni 
szűkös viszonyok között csak akkor 
jelentethette meg a munkáját, ha a 
szövege a legszélesebb olvasóközön-
ség érdeklődésére is számot tartha-
tott. Szépirodalmi értékkel, népszerű-

en tudott fogalmazni. Talán ez legin-
kább a Nagykunság néprajzáról készí-
tett könyvében tükröződött. Később 
is szívesen jelentetett meg a néprajzi 
kutatásokat összegző írásokat olyan 
folyóiratokban, amelyeket a falvak 
népének, a  földműves lakosságnak 
szántak. Ezekben világosan, népsze-
rűen írt a halványuló, olykor gyorsuló 
módon bomló hagyományos kultúra 
értékeiről, a  tradíció elemei tudomá-
nyos vizsgálatának eredményeiről.

Györff y István egyik legmaradan-
dóbb tudománytörténeti jelentősé-
gű tette a magyar néprajz új útjának 
felfedezése. Amint arra Tálasi István 
professzor ismételten rámutatott, 
Györff y István jelentősége elsősorban 
abban áll, hogy a földrajzi, az antro-
pogeográfi ai-emberföldrajzi stúdi-
umokon nevelődött, a  természettu-
dományi gondolkodásban iskolázott 
etnográfusoknak példát adott arra, 
hogy a történettudomány fegyverze-
tével is közeledjenek a hagyományos 
közösségek kultúrájához. A  nagykun-
sági krónika című könyve és a nagy 
hatású település-néprajzi tanulmá-
nyai máig el nem múló sikerét éppen 
az biztosítja, hogy a kortársi jelensé-
geket a még élő emlékezet mellett a 
kora újkori és a 18-19. századi forrá-
sokkal vetette össze.

Maga vállalta a népéletet megvi-
lágító adalékok felkutatását, feltárását, 
és egyben feladatának tekintette az 
általa vizsgált új kútfők forráskriti-
káját is. Györff y István a mindenkori 
jelent a múlt adalékaival értelmezte. 
Györff y István munkásságának a má-
sik fontos sajátossága abban áll, hogy 
a történeti források üzenetét a közeli 
múlt és a jelen hagyományos élet-
módú közösségeinek a mindennapi 
gyakorlata alapján fejtette meg, ér-
telmezte. Munkássága kétségtelenül 
termékenyítő fordulatot váltott ki a 
magyar néprajz történetében. Az et-
nográfi át kivezette az evolucionizmus 
feltételezései világából, és a történeti 
tények talajára helyezte. Mind a tör-
ténelem, mind a népélet kutatására új 
forrásokat kapcsolt be. Elsősorban a 
mezővárosok és a falvak világi és egy-
házi szervezetei, önigazgatási szervei 
iratanyagára alapozta kutatásait.

Kérdés lehet, mi ösztönözhette 
erre az eredményes, ígéretes útkere-
sésre? Egyfelől voltak a kortárs histo-

rikusok között olyanok, akik bíztató 
példát kínáltak. Takáts Sándornak a 
hódoltság korának népéletét bemu-
tató, irodalmilag is veretesen fogal-
mazott közléseire utalhatunk. Nem 
lehetett kisebb a kolozsvári levéltáros, 
történész, Kelemen Lajos hatása sem. 
Györff y István egyetemi tanulmánya-
it Kolozsvárott kezdte meg, s csak az 
első négy félév után iratkozott át a 
Budapesti Tudományegyetemre. Ko-
lozsvári diákként kötött ismeretséget 
a pályája elején már jelentős mun-
kákat alkotó Kelemen Lajossal, aki 
az Erdélyi Múzeum Egyesület titká-
raként is tevékenykedett. (Kelemen 
Lajos előttem 1956 augusztusában 
igen nagy szeretettel és rendkívül 
meleg hangon emlékezett Györff y 
Istvánról.) Feltételezhető, hogy Ko-
lozsvárott a történész Márki Sándor 
professzor is hatással lehetett a tájé-
kozódó, ifj ú Györff y Istvánra. Márki 
ugyanis a történeti búvárlatai mellett 
nem idegenkedett a geográfi ától sem. 
Györff y István előtt ő hívta fel első-
ként a hazai tudományosság fi gyelmét 
a Fekete Körös völgyére, az ott élő 
magyar településekre.

Györff y történeti érdeklődésének 
volt más forrása is. A  Nagykunság 
szülötteként természetesen örökölte 
a karcagi, túrkevei őseitől a helyi tár-
sadalom hagyományainak tiszteletét, 
a  történeti tradíció megbecsülését. 
A  középkori kun eredet tudatát az 
egész közösség nagy meggyőződéssel 
ápolta, hiszen a szabadságjogaik, ki-
váltságaik kulcsa rejlett ebben a tör-
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téneti hagyományban. A  helyi társa-
dalomtörténet örökségéhez tartozott 
a középkori kun telepesek emléke. 
Minden erre vonatkozó mozzanatot 
igyekeztek gondosan emlékezetben 
tartani. Hiszen megkísérelték mind 
a Nagykunság, mind az úgynevezett 
Hármas Kerület népét jobbágysor-
ba süllyeszteni a 17. század végén. 
A  Habsburg uralkodó éppen a tör-
ténelmi folyamatosság állítólagos 
megszakadására hivatkozva bocsá-
totta áruba a kiváltságolt Jászkunság 
területét, népét. Ugyan visszanyerték 
a területi, társadalmi autonómiát, de 
ezért nagy anyagi áldozatokat kellett 
hozniuk. Pénzben kellett visszavásá-
rolniuk egykori kiváltságaikat. Meg 
kellett váltsák a szabadságukat. A me-
zővárosi közösség a megváltakozás 
előkészítő időszakától nemcsak a sza-
badságjogokra ügyelt éberen, hanem 
a jogforrásul szolgáló tradíció ele-
venen tartása érdekében is mindent 
megtett. A  helyi mezővárosi iskolák 
tudatosan tanították a helyi közösség 
eredethagyományát, nevelésükben 
ügyeltek a kiváltságok megbecsülésé-
re. Valóságos kultuszt alakítottak ki. 
A kun származástudat ápolására min-
den eszközt igénybe vettek, amivel 
egyben a földesúri hatalomtól függet-
len, a mezővárosi autonómia tudatos 
védelmét is szolgálták. Így a legter-
mészetesebb módon sajátos történeti 
érdeklődés gyökeresedett meg a he-
lyi közösségek legszélesebb körében. 
Györff y István eszmélésétől ebben a 
közösségi hagyományban nevelkedett, 
míg egyetemre nem került.

Györff y István történeti érzé-
kenységének volt más forrása is. 
Gyermek- és ifj úkora egyik alapél-
ményévé vált, hogy az őt felnevelő 
közösség szembesült a 19. század II. 
felében kibontakozó nagy gazdasági, 
társadalmi átalakulások hatásaival, 
amit csak elmélyített a természeti 
környezet gyökeres változtatása is. 
Hiszen a Tisza és mellékfolyói árvíz-
mentesítése, vízszabályozása alapve-
tően átformálta a tájat. A  középkor-
tól megszokott ökológiai állapotok 
gyorsan megváltoztak. A  nedves 
rétek, legelők, dús füvű kaszálók szá-
raz, ha nem éppen szikes pusztasággá 
váltak. A  hagyományos nagyállattar-
tás is emiatt folyamatos válságba ke-
rült. A környezeti tényezők gyökeres 
átalakulása nem igazán kedvezett a 
földművesek tanyai gazdálkodásnak 
sem. Györff y István atyai és anyai 
családja is megszenvedte a gyöke-
res átalakulásokat. Gimnáziumi évei 
idős nemzedékében különösen tuda-
tosult a korszakváltás. Mindez ele-
venebbé tette az idős nemzedék em-
lékeit. Az ifj ú Györff y István jelenlé-
tében az idős generáció tagjai eleven, 
élményszerű elbeszélésekben idézték 
a történteket, emlékeztek a régebbi 
időszak ama jellegzetes sajátosságai-
ra, amelyeket a változások kiiktattak, 
megszüntettek. Az etnográfussá váló 
fi atal múzeumi szakember számá-
ra szinte önkéntelenül kínálkozott, 
hogy a múltra emlékezők verbális 
történeteit a helyi, történeti források 
megvilágításába helyezze, kritikai-
lag ellenőrizze. Akik elkápráztatták 
elbeszéléseikkel, történeteikkel, álta-
lában az 1820-as évektől a szemtanú 
hitelességével beszélhették el neki az 
átalakulásokhoz kötődő élményeiket, 
tapasztalataikat. Ez az idős nemzedék 
a saját észlelései mellett a nagyszüleik 
szóhagyománya nyomán a 18. száza-
di generációkról is hiteles emlékeket 
közvetíthetett. Nem keveset őriztek 
meg történeteik a 16. és a 17. száza-
di helyi eseményei világából. Szinte 
természetes adottságként kínálták fel 
magukat a helyi írott források, hogy 
az avatott kutatók a szóbeli hagyo-
mányt ellenőrizhessék. A fi atal Györ-
ff y István élt a kínálkozó alkalommal.

Györff y István családját sem kí-
mélték a nagy változások. Édesapja 
híres szűrszabó mesterként meg kel-

lett szenvedje az átalakulásokat, az 
életmódváltást. A  cifraszűr iránti ke-
reslet igencsak megcsappant. A  köz-
kedvelt, széles körűen használt ruha-
darab a pásztorok rétegviseleteként 
is visszaszorult. Összezsugorodott 
kereslete is csak ideig-óráig maradha-
tott fenn.

Köztudomású, hogy Györff y Ist-
vánban feltámadt az igénye annak, 
hogy a késő középkort is megismerje. 
Kísérletet tett a korábbi időszak ar-
cheológiai emlékei kutatására is. Ré-
gészeti terepbejárást végzett. A  késő 
középkor, a  hódoltság elpusztult tele-
püléshelyeit igyekezett meghatározni. 
Kísérletei nem maradtak eredmény-
telenek, ám az igazi áttörést ezen 
a téren Papp László, az ifj ú régész, 
etnográfus az 1920-as évek végén 
valósította meg, amikor Kecskemét 
környékén sorozatosan tárt fel a hó-
doltság korában elpusztult falusi haj-
lékokat, új megvilágításba helyezte a 
késő középkor magyar néprajzát, mű-
velődéstörténetét. (Módszertanilag 
külön kiemelendő, hogy Papp László 
egyszerre művelte a régészetet, a nép-
rajzi kutatást, ám avatott levéltári for-
rásfeltáróként, elemzőként is becsüle-
tet szerzett magának. Nem hagyható 
említés nélkül az sem, hogy az élő, 
népi jogszokások kiváló kutatójaként 
is öregbítette tudományos hírnevét.)

Györff y István eredményes mód-
szertani, szemléleti kísérlete az 1930-
as évek elejétől mindinkább megha-
tározóvá vált. Papp Lászlóra már az 
imént hivatkoztunk is. Balogh István 
pályája nem különben szoros párhu-
zamot kínál. Debrecenben a Tisza 
István Tudományegyetemen történe-
lem és földrajz szakon folytatta tanul-
mányait. Ecsedi István – a Déri Mú-
zeum jeles kutatója, a  néprajz egye-
temi magántanára – támogatásával 
etnográfusként is kiválóan felkészült, 
s  mentora biztosította számára, hogy 
a Déri Múzeum néprajzi tevékenysé-
gébe bekapcsolódhassék. Ám hosszú 
éveken át a középkori régészeti felada-
tokat is ellátta, folyamatosan szakava-
tott historikusként is tevékenykedett. 
Sőt magas szintű irodalomtörténeti 
és művészettörténeti munkásságra is 
vállalkozott. Talán nem véletlen, hogy 
évtizedeken át kiemelkedően eredmé-
nyes levéltári vezetőként is dolgozott.
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Balogh István ugyan a debreceni 
Tisza István Tudományegyetemen 
végezte stúdiumait, ám Györff y Ist-
ván nagyon korán felfi gyelt a pályá-
ja elején járó ifj ú kutatóra. Balogh 
István személyes visszaemlékezésé-
ből tudjuk, Györff y István alaposan 
megbeszélte vele kutatási terveit. Ta-
nácsokkal látta el továbbképzésével 
kapcsolatosan. Kutatásai kibontako-
zását azzal is igyekezett egyengetni, 
hogy a bécsi Collegium Hungaricum-
ba egy teljes esztendőre ösztöndíjat 
biztosított a számára. Balogh Istvánt 
szerette volna szélesebb körű balka-
nisztikai kutatásokkal megbízni. Bíz-
tatására kiválóan megtanult románul 
és bolgárul. Támogatásának további 
terveit csak az akadályozta meg, hogy 
Györff y István 1939 őszén váratlanul 
elhunyt.

A  történeti szemléletű néprajzi 
kutatást Tálasi István fejlesztette to-
vább. A következetes és a sokrétű tör-
téneti megismeréssel párosított nép-
rajzi kutatást következetes fi lológiai 
pontossággal ötvözte. Azon az úton 
haladt tovább, amelyen az első lépé-
seket Györff y István tette meg. Nem 
volt véletlen, hogy Györff y István szo-
ros munkatársi körébe vonta Tálasi 
Istvánt, és ismételten szorgalmazta, 
hogy a szerveződő kutatóintézeti há-
lózatban biztosítsanak számára ku-
tatói, tudományszervezői beosztást, 
munkakört. Még a harmincas évek 
derekán bizonyította, hogy a történe-
ti, levéltári forrásismeret rendkívüli 
előnyt jelent az etnográfus terepmun-
kájában is, hiszen a kortárs jelensé-
gekre és az élő szóbeli hagyományra 
vonatkozóan pontosabb kérdéseket 
képes megfogalmazni. Többször bizo-
nyította, hogy a történeti forrásvizs-
gálat nyomán szinte az elhalványult, 
a  közösség nagy részében már akár 
el is felejtett emlékeket képes lehet a 
kutató előhívni. A  jól kérdező etnog-
ráfus felfrissítheti az idős nemzedék 
emlékezését. Tálasi István kutatása-
it nagymértékben megkönnyítette, 
hogy magyar nyelvészeti alapképzett-
sége mellett kiterjedt fi nnugrisztikai, 
germanisztikai, szlavisztikai és turko-
lógiai tájékozottságra tett szert. Elő-
nyére vált, hogy járatos volt a közép-
kori és az újkori latinitásban. Képes 
volt a latin tudományos irodalomban 

is rendszeresen tájékozódni, így a ha-
zai és az európai korai tudomány kin-
cseit is felhasználhatta. Györff y Ist-
vánnak az 1920-as évek elején végre-
hajtott bíztató kísérletét tudományos 
rendszerré Tálasi István fejlesztette. 
A  történetiséget a néprajz jelenségei-
nek rendszerezési elvévé emelte.

Úgy véljük, csak látszólagosan 
távolodunk el Györff y István életmű-
vétől, amikor az utódnemzedék jeles 
személyiségei közül néhány eredmé-
nyes kutató, tudós örökségével is fog-
lalkoztunk. Az ifj abbak teljesítménye 
bizonyítékul szolgálhat Györff y Ist-
ván útkeresésének helyességéhez. Az 
1922 óta lepergett évtizedek kutató-
nemzedékei néhány kivétellel azon az 
úton jártak, amelynek első úttörője 
Györff y István volt. Ugyan 1934-ben 
megadatott számára, hogy egyetemi 
katedrát szervezzen, de professzori 
munkáját szűk időhatárok közé szorí-
totta a mostoha sors. Egykori munka-
társai sem annyira személyes tanítvá-
nyai köréből kerültek ki, mint inkább 
azok közül csatlakoztak szép szám-
mal hozzá, akik már az egyetemi kép-
zésükön túljutottak, és a néprajzzal 
már megismerkedtek, akik a Györff y 
István kísérleteit, példáját igyekeztek 
folytatni. Ehhez jó lehetőséget kínál-
tak a harmincas évek derekától egyre 
népszerűbbé váló, intézményes gyűj-
tési, kutatási akciók.

A  történeti megközelítés és a tár-
sadalmi valóság eleven, sokoldalú 
ismerete segítette hozzá Györff y Ist-
vánt, hogy újszerűen szemlélje a tele-
pülésnéprajz jelenségeit. Ez segítette 
hozzá, hogy a településföldrajzban 
meghonosodott morfológiai, leíró 
szemléletet a történelmi források 
bevonásával máig maradandó ered-
ményeket felmutatva meghaladhatta. 
A  Nagykunság tanyáiról írott immár 
száz éves dolgozata is máig forrás-
értékű maradt. A  kortárs szakiro-
dalomból kiemeli, hogy a tanyát – a 
történeti források szállását – a mező-
városi közösségben betöltött szerepe, 
funkciója oldaláról igyekezett meg-
közelíteni.

Györff y Istvánnak tudománytör-
ténetileg el nem évülő tette volt, hogy 
1926-ban, majd 1929-ben az úgyne-
vezett szálláskertes vagy kétbeltelkű, 
osztott beltelkű településeket fontos 

az egész magyar településtudományt 
új utakra indító tanulmányokban 
megragadta, leírta. Előbb a hajdúsá-
gi mezővárosok történeti forrásér-
tékű kéziratos térképeit elemezte, és 
az értelmezésükhöz felhasználta az 
egykorú mezővárosok magisztrátu-
sai tanácskozásairól készített jegyző-
könyvek feljegyzéseit. Utóbb a ma-
tyók településeiben is azonosította 
ezt a sajátos településtípust. (Sőt nem 
sokkal később a dél-borsodi Mezőség 
községeiben, mezővárosaiban is meg-
lelte a párhuzamba állítható jelensé-
geket. Azonban a széleskörű dél-bor-
sodi gyűjtő munkájáról halála után 
már csak a rövid, töredékes jegyzeteit 
tehették közzé.)

Az 1926-ban publikált a Hajdú-
ság „kertes városait” bemutató két 
tanulmánya nagy visszhangot váltott 
ki. A  néprajz művelőin kívül a tele-
pülésföldrajz és a településtörténet 
kutatói mind a szemléletét, mind a 
módszerét magukévá tették. A  nagy 
alföldi mezővárosok településelem-
zéseiben korábban nem jutott túl a 
kutatás a morfológiai osztályozáson. 
Györff y István megközelítése képes 
volt túllépni a formai jegyeken. A ker-
tes városokban felfedezte a hajdani 
nagyállattartartásnak alárendelt tele-
pülésrendszert. A  település központi 
magjában az erődített templom körül 
csak lakóházakat telepítettek. Udva-
rokat eredetileg ki sem alakítottak, 
vagy csak legfeljebb a lakóházak kö-
rüli kis tereket kerítettek el. Így a la-
káson kívül semminek sem juthatott 
hely. A  lakóházak tömbje mellé a he-
lyi nagyállattartás istállós, ólas kertjei, 
szálláskertjei övezetét telepítették. Az 
istállókat befogadó gazdasági telkeket 
viszont tágasra mérték, akár megha-
ladhatták az egy, vagy a két holdat is. 
Itt tartották az egész gazdasági évben 
a kezes jószágokat, de egyben a lege-
lőkről való késő őszi beszorulás után 
a kertekben biztosították a jószág-
állomány teleltetésének a helyét, itt 
halmozták fel az állatok takarmányát 
is. A  kertségi övezetben sokáig csak 
(a  családonként is nagy létszámú) ál-
latállomány befogadására alkalmas 
istállókat, ólakat emeltek. Ezek álta-
lában csarnokszerű, nagy, farazatos 
tetővel fedett építmények voltak. Az 
istállók vagy ólak nem csak az állat-
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állományt fogadták be. Bennük élt a 
település férfi  népe is. A jószágra éjjel, 
nappal felvigyáztak. Az istállókban 
egész éven át nyílt tűz égett. A  tűz 
télen enyhíthette az istálló légterét, 
a meleg évszakban füstjével távol tud-
ta tartani a jószágot és az embereket 
egyaránt zavaró bogarakat. A tűz egy-
ben világítást is szolgáltatott.

Az istállókat, a  „tüzelős ólakat” a 
település társadalmi életének fontos 
színtereként használták. A  kertség 
istállói szinte a férfi társadalom klub-
jaiként, fórumaiként is működtek. 
A  közösség fontos döntéseit a jószág 
mellett a tüzelős ólakban folytatott 
rendszeres beszélgetéseken, esz-
mecseréin kovácsolták ki a gazdák. 
A nők, a gyermekek és az idősek a la-
kóházakban töltötték napjaikat. Ilyen 
módon a települések sajátos társadal-
mi megosztottságban élték a minden-
napjaikat.

Amikor 1926-ban Györff y két 
alapvető tanulmánya a Föld és Ember 
illetve a Néprajzi Értesítő évfolyamá-
ban megjelent, valósággal lázba hozta 
a településföldrajz, a  településtörté-
net művelőit. Minden gondolkodó 
kutató előtt világossá vált, hogy a 
korábbi formai vizsgálatok helyett 
a településeket működtető alapvető 
gazdálkodási tényezőkre, társadalmi 
összefüggésekre kell fi gyelniük. Györ-
ff y István sem és az utódnemzedékek 
kutatói sem tudták azonban véglege-
sen és megnyugtatóan tisztázni, hogy 
az osztott beltelkű települések típusa 
keletkezését milyen időponthoz kös-
sék. Györff y először a hajdúk révén 
a hódoltság védelmi rendszerével 
szerette volna magyarázni ennek a 
sajátos településrendszernek az ere-
detét. Ennek azonban rövidesen el-
lent mondtak a kutatás tényei. Hiszen 
1929-ben a matyókról írott tanulmá-
nyában már be kellett mutatnia, hogy 
ott is klasszikus formájában éltek a 
település térbeli megosztásával. Ám 
rövidesen világossá vált Györff y Ist-
ván számára, hogy a szálláskertesség 
Dél-Borsod tágabb környezetében is 
a hagyományos kultúrához hozzátar-
tozott. Utóbb kiderült, hogy az osz-
tott beltelkű települések variánsai He-
ves, Nógrád középhegységi régiójától 
Belső-Somogyig, Baranya mecseki 
körzetéig sokfelé fellelhetők voltak. 

Hellyel, közzel az 1920-as években ezt 
a települési rendszert még alaposan 
megfi gyelhették. Sőt éppen a zemplé-
ni Tiszalúcon az 1944 decemberében 
bekövetkezett háborús pusztítás után 
is a hagyományos állapotok szerint 
történt a helyreállítás.

Györff y István megkísérelte a 
szálláskertességet az ősi nagyállattar-
tó kultúránk hagyatékaként, nomád 
tradícióként is értelmezni. Ennek az 
eredeztetésnek azonban ellene vet-
hető, hogy középkori okleveleinkben 
mindeddig nem lelték nyomát a tele-
pülések belső osztottságának. Mind-
ehhez a mai kutató csak annyit tehet 
hozzá, hogy az újabb adatok arra 
vallanak, hogy a megosztott, kétbel-
telkű települések a középkori eredetű 
mosoni németség, a Pozsony megyei, 
Morva mente szlovák községeiben is 
felbukkantak. Ugyancsak gyakran él-
tek a 17. és a 18. század folyamán ha-
zánkban megtelepedett nemzetiségi 
közösségek is annak a lehetőségével, 
hogy megosztott beltelkű helységeket 
alakítsanak ki. (Például a Bácskában 
találunk reá szép példákat.) Jellegze-
tes, hogy a kincstári, kamarai telepí-
tések esetében még akár a sakktáblás 
mérnöki kitűzésű településekben is 
éltek a kétbeltelkesség megoldásával.

A  magyar tudománytörténet sa-
játos helyzetéből fakad, hogy Györff y 
István ugyan a 20. századi kutatás 
számára felfedezte ezt a sajátos tele-
pülésrendszert, ám egyre világosabb, 
hogy a 19. század induló hazai tudo-
mányossága már észlelte, szabatosan 
leírta az osztott beltelkű, szállásker-
tes településtípust. Elegendő lehet 
számunkra, ha a Tudományos Gyűj-
temény 1823-ban megjelent Magyar 
régiségek nyomozása című jeles tanul-
mányára utalunk, amelyet minden bi-
zonnyal Kölcsey ifj úkori barátja, isko-
latársa, Kállay Ferenc, a tudós jogász, 
historikus, a magyar és a székely múlt 
lelkes búvára alkotott. Nem kisebb a 
jelentősége annak sem, hogy Horváth 
Mihály a 19. század híres történésze, 
akadémikusa (választott csanádi püs-
pök, a  szabadságharc magyar kor-
mányának vallás- és közoktatásügyi 
minisztere) a francia társadalomkuta-
tó, az európai munkás életmód szen-
vedélyes feltárója, Le Play számára 

készített leírásában az egykorú me-
zőváros telkes jobbágyát szálláskertes 
település lakójaként jelenítette meg. 
Az persze sajátos, hogy ezekről és a 
még hosszan sorolható jeles előzmé-
nyekről a magyar tudományos közélet 
megfeledkezett. A 20. század elejének 
tudományossága látóköréből ez a sa-
játos, akkor még sokfelé virágzó álla-
potában tanulmányozható település-
típus is kiesett. Györff y István érde-
meit alig csökkentheti, ha tisztázzuk, 
hogy „csak” ismételt felfedezésével 
nyitott új fejezetet a településnéprajz 
és a településtudomány történetében.

Ugyan a kertes, szálláskertes vagy 
osztott beltelkű, kétbeltelkes tele-
püléstípus eredete és az újkor előtti 
múltja még sok tisztázandó kérdést 
tartogat ma is, de mindez nem homá-
lyosíthatja el Györff y István érdemeit. 
Még kevésbé feledkezhetünk meg ar-
ról, hogy településnéprajzi tanulmá-
nyaival rendkívüli hatást gyakorolt 
a kortárs magyar tudományosságra. 
A  települések belső osztottságának 
vizsgálatában olyan szemléletet és 
módszertant alkalmazott, amivel 
megpezsdítette az egész magyar te-
lepüléskutatást is. Az egykorú geog-
ráfusok, történészek, szociológusok, 
építészek, településtervezők egész 
sorát lelkesítették eredményei, szem-
léleti, módszertani újításai. Eredmé-
nyeinek súlyát bizonyíthatja az, hogy 
még ma is foglalkoztatják az általa fel-
fedezett jelenségek és az általa felve-
tett problémák kutatókat, nem vették 
le a napirendről ezt a problematikát a 
társtudományok képviselői sem.

Györff y István kutatásaiban nem 
kisebb szerepet játszott a néprajzi 
csoportok vizsgálata. Még a Nagy-
kunságot bemutató nagy sikerű 
könyve előtt klasszikussá váló ta-
nulmányokban ismertette Dél-Bihar, 
a  Fekete-Körös völgyének magyar 
nyelvsziget településcsoportját. Itteni 
vizsgálódásainál igazolható legelőbb, 
hogy a helyi levéltári forrásokat is 
vallatóra fogta. Terepmunkája alapos-
ságát jellemezheti, hogy az egykori 
térképvázlatai és jegyzetei alapján 
Keményfi  Róbert a kilencvenes évek-
ben megismételhette adatfelvételét, 
rögzíthette az 1910-es évek után be-
következett változásokat. Györff y Ist-
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ván vizsgálati módszerére jellemző-
nek tarthatjuk, hogy az általa vizsgált 
valamennyi községet telekről telekre 
bejárta. Telkenként, házanként rög-
zítette az alapadatokat. Terepmun-
kája során kiváló fényképlemezeket 
is készített, hogy megörökíthesse a 
település, építkezés, viselet vizuálisan 
megragadható jelenségeit. Emellett 
a helyi temetők sírjeleit is gazdagon 
rögzítette. Nem is véletlen, hogy a Fe-
kete-Körös völgyi magyarsággal fog-
lalkozó tanulmányait ismételten meg-
jelentették, a  nyolcvanas évek végén 
(a  nem régen elhunyt) menye, Györ-
ff y Györgyné, Ruitz Izabella önálló 
könyvvé szerkesztette. Györff y István 
Fekete-Körös völgyi kutatásait máig a 
legteljesebb nyelvsziget elemzésként 
tarthatjuk számon. Sajátos problé-
mákat vetett fel a tömbmagyarságtól 
elszigetelt, román népi környezetben 
élő magyar csoport kulturális fejlődé-
se is. Nem kevésbé fontos lehet annak 
a mérlegelése, hogy miként helyezhe-
tő el a Kelet-Alföld és Erdély között 
a Fekete-Körös menti magyar tele-
pülések füzére. Szerencsés pillanat-
ban még az I. világháború évei alatt 
közzé tette tanulmányait, amikor 
tudományos folyóirataink (Földrajzi 
Közlemények, Néprajzi Értesítő) még 
nagylélegzetű tanulmánysorozatok 
kiadásához megfelelő anyagi tartalé-
kokkal rendelkeztek. Györff y István 
a Fekete-Körös völgyi magyar nyelv-
szigetet többek között azért is nagy 
fi gyelemmel kutatta, mert meggyő-
ződése szerint korai, folyamatosságát 
megőrző településegyüttest mutatha-
tott be, amelynek népe Lippa, Soly-
mos, Borosjenő, Várad erősségeinek 
eleste, török kézre kerülése, sőt az er-
délyi fejedelmi hatalom tudatos kiürí-
tési, áttelepítési intézkedései ellenére 
is fenntarthatták a kontinuitásukat.

Az 1920-as években a borsodi 
matyó néprajzi csoportot dolgozta 
fel szintén rendkívüli alapossággal, 
sokoldalú megközelítéssel. Mezőkö-
vesd, Tard és Szentistván csoportkép-
ződése a Fekete-Körös menti magyar 
nyelvszigettel vagy a Nagykunsággal 
szemben újkori eredetűnek bizonyult. 
Mindhárom település társadalmi, te-
lepülési rangja, történeti hagyománya 
eltérőnek mutatkozott. Közös vonása-
ik csak azon bontakozhattak ki, hogy 

az újjánépesedésük után mind a há-
rom község katolikusként illeszkedett 
a tágabb környezet kálvinista refor-
mátusságába. Egyben mindegyiküket 
nagyon erősen korlátozta a földesúri 
uradalom, így valamennyien rákény-
szerültek arra, hogy a határaikon kí-
vül summás munkával is kiegészítsék 
otthoni földjeik szerény jövedelmét. 
A jobbágyfelszabadulás után a sajátos 
helyi népművészet, viselet a közösség 
összetartozásának szimbólumává vált. 
A 19. század végén, a 20. század elején 
már idegenforgalmi látványossággá 
nőtte ki magát. Györff y István a csil-
logó felszín mögött a helyi hagyomá-
nyos társadalmat, a  tradicionális gaz-
dálkodást, a  települési és az építke-
zési kultúrát rendkívüli alapossággal 
feltárta. Éppen 80 éve 1929-ben tette 
közzé a Szegeden megjelent Népünk 
és Nyelvünk c. folyóiratban az egyik 
első matyókról írott összefoglaló ta-
nulmányát.

A  megváltozott, mostohábbá vált 
körülményeket jól jelezheti, hogy 
Györff y István lényegesen hosz-
szabb időt tölthetett terepmunkái-
val, nagyobb anyagot halmozhatott 
fel, mégis csak szerényebb, rövidebb 
beszámolókat jelentethetett meg. Jel-
lemző, hogy egykori munkatársa, Fél 
Edit Györff y István tárgyi gyűjtései-
re, fényképfelvételeire, hátra hagyott 
kéziratára, jegyzeteire alapozva 1952-
ben önálló könyvet jelentethetett 
meg. A  könyv tartalmát gazdagabbá 
tehette Fél Edit azzal is, hogy sok régi 
fényképet közölt abból a gazdag és 
megbízható adatbázisból, amit Györ-
ff y évek munkájával teremtett. A ma-
tyók körében még a néprajzi gyűjté-
sek előtti évtizedekből összegyűjtötte 
a családok régi fotográfi áit. Így évti-
zedekkel növelhette a megbízhatóan 
elemezhető korszak időbeli határát. 
(Györff y István: Matyó népviselet. 
Szerkesztette és sajtó alá rendezte Fél 
Edit. Budapest, 1956.)

Györff y István valamennyi népraj-
zi csoporttal foglalkozó tanulmányát 
jellemzi a sokoldalú megközelítés. 
Kortársainál részletezőbb anyagfeltá-
rást végzett. A  helyi gazdálkodástól 
az anyagi kultúra különféle ágain át 
a folklór jelenségekig igyekezett az 
adott csoportot jellemezni. A legelsők 

között ismerte fel, hogy a csoportkép-
ződésnek, a helyi öntudat kialakulásá-
nak társadalmilag, történetileg meg-
határozott útjai működtek, a  kutatás-
nak az ebben megmutatkozó sajátos-
ságokat is meg kell ragadnia. Hiszen 
ezzel a puszta leíráson túl magának 
a népi kultúrának a legbensőbb fo-
lyamatait ismerheti meg a fi gyelmes, 
vizsgálódó kutató.

Györff y életművének jelentős 
eredménye volt, hogy a földművelés 
mindennapos hagyományos tevé-
kenységét is bevonta a rendszeres 
vizsgálatok körébe. Sőt a leíráson túl, 
érdemes kísérletet tett a szélesebb 
körű történeti összefüggéseket elem-
ző vizsgálatára. Az alföldi hagyomá-
nyos gazdálkodás arató műveletei, 
szemnyerési eljárásaira fordított ki-
emelt fi gyelmet. A kaszás aratással és 
a nyomtatással foglakozott előszere-
tettel. Kállay Ferencig visszanyúlóan 
etnogenetikai összefüggéseket sejtett. 
Ugyan később fény derült arra, hogy 
a kasza csak a késő középkorban vált 
szokványos arató eszközzé, ám eb-
ben a hazai agrárfejlődés egyik fontos 
európai összefüggésben is kiemel-
kedő sajátossága mutatkozott meg. 
A  Györff y István által szorgalmazott 
kutatások végül a módszeres, rend-
szerszerű vizsgálatok révén az egész 
magyar agrártörténet jobb megérté-
séhez vezettek el.

Ha Györff y István tudományos 
hagyatékát értékeljük, aligha hagy-
hatjuk fi gyelmen kívül, hogy egész pá-
lyája folyamán érdeklődéssel fi gyelte 
a különféle népművészeti ágazatokat. 
A  20. század elején, pályája kezdeté-
től érzékelte, hogy gyorsuló ütem-
ben bomlik a hagyományos kultúra, 
a népművészet válságba kerül, hiszen 
a mesterei megrendelők nélkül ma-
radnak, a patinás műhelyek legfeljebb 
vegetálhatnak, nem tudnak újabb 
alkotó nemzedéket nevelni. Az ízlés-
váltás pedig akár a legszebb emléke-
ket is a kiselejtezés sorsára juttathatja. 
Bármerre járt, szívesen vállalkozott 
leletmentésre. A  Néprajzi Múzeum 
gyűjteményeiben számos szép em-
léket őriznek, aminek Györff y volt a 
megmentője.

A  népművészet témakörében 
máig felül nem múlt hatalmas mo-
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nográfi át szentelt a szűrszabóságnak, 
a  szűrhímzésnek. Családi indíttatása 
nyilvánvaló. Édesapja jeles szűrsza-
bómester volt, és egyben áldozata a 
mesterség 19. század végi hanyatlá-
sának, az öltözködési ízlés gyökeres 
megváltozásának. Györff y István 
belülről ismerte a mesterség karcagi, 
nagykunsági gyakorlásának alapprob-
lémáit. Eszmélésétől áttekintése volt a 
szűrhímzés technikai megoldásairól. 
Jól ismerte a díszítőelemeket, a  kom-
pozíciós elrendezés elveit. Szinte pá-
lyakezdő múzeumi tisztviselőként a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium támogatásával arra vállalkozott, 
hogy a Néprajzi Múzeum számára 
az egész magyar nyelvterületről le-
hetőleg teljesnek mondható szűr-
gyűjteményt állítson össze úgy, hogy 
a különböző tájak eltérő gyakorlatot 
folytató műhelyei és a díszítő eljá-
rásokban mutatkozó sajátosságok is 
tükröződjenek a múzeumi őrizetbe 
kerülő darabok együttesében. Termé-
szetesen a mesterség műhelymunkái-
nak a szerszámaira is éppen úgy kiter-
jedt a fi gyelme, amint az értékesítés 
és a vásározás felszerelési tárgyait is 
igyekezett közgyűjteményi őrizet alá 
venni. Az egykorú mesterek minta-
könyveiből is törekedett minél több 
darabot felderíteni, múzeumba vinni.

Hatalmas anyagismeretére alapo-
zott összefoglaló kézikönyve a ma-
gyar népművészet egyik máig túl nem 
szárnyalt alapművének bizonyult. 
Györff y István monográfi ája Magyar 
népi hímzések I. A cifraszűr Budapes-
ten, 1930-ban látott napvilágot. Az 
egész magyar nyelvterületről alapos, 
kimerítő ma is igen korszerű össze-
foglalást nyújtott. Nem véletlen, hogy 
újabban reprint kiadását is közre kel-
lett adni.

Györff ynek a szűrhímzésről, 
a szűrviseletről készített összefoglaló 
könyve eleve túlmutatott a népművé-
szet egyetlen sajátos műfaján. Hiszen 
a szűr viselése 1849 után rövidebb 
ideig a nemzeti ellenállás szimboli-
kus gesztusának számított. A nemesi 
rétegek, az arisztokrácia és a nemzeti 
polgárság öntudatos tagjai is maguk-
ra öltötték, hogy az elnyomással, az 
önkényuralommal való szembenál-
lásukat kifejezzék. Nem kisebb volt a 
jelentősége annak sem, hogy ugyan 
a szűr készítésének, viselésének mély, 

sok száz éves gyökerei voltak, mégis 
a 19. századi, ismert, díszes példá-
nyok dekoratív elemei, kompozíciói 
szervesen beleágyazódtak a 18. és a 
19. század fordulója körüli és az azt 
követő kisvárosi, mezővárosi, céhes 
iparművészet törekvései világába. 
A néprajzi muzeológia hivatott képvi-
selői ezzel mindig is tisztában voltak. 
Velük szemben egyes képző- és ipar-
művészek kritikátlanul, romantikus 
indíttatásból mind a szűrhímzések 
mind a szűcsornamentika motívu-
mait, kompozícióit ősi, őstörténeti 
eredetű díszítőkincsként kísérelték 
meg értelmezni. Györff y István (akár-
csak céhbeli kutatótársai, múzeumi 
kollégái) következetesen kitartott a 
történetileg igazolható, a  tudomá-
nyos módszerekkel hitelesen megra-
gadható tények képviselete mellett. 
Noha nem vonta kétségbe, hogy a 
népi díszítő művészetnek van archa-
ikus, akár joggal „ősinek” is nevezhető 
rétege, ám rámutatott, hogy bár a ma-
gyar népművészet legjellegzetesebb, 
legsajátosabb megjelenési formái 
közé tartozik a cifraszűr, hímzésének 
motívumai, kompozíciói csakis az 
európai ízléstörténet összefüggései-
be ágyazva értelmezhetők. A magyar 
népi kultúrát, benne a népművészetet 
nem választotta el sem az egyetemes 
magyar fejlődéstől, de nem is állította 
szembe az évezredes európai öröksé-
günkkel sem. Ez motiválta szerző- és 
szerkesztőtársait, Viski Károlyt, Bátky 
Zsigmondot, amikor 1928-ban a prá-
gai nemzetközi népművészeti kong-
resszus alkalmából összeállították a 
magyar népművészet reprezentatív, 
idegen nyelven is közzé tett kötetét.

Mind a szűrhímzéseket feldolgozó 
kötetet, mind a nemzetközi népmű-
vészeti kiadványt szerencsés körül-
ményeknek köszönhetően az egykorú 
hazai nyomdászat igényes teljesítmé-
nyeként jelentették meg. A  húszas 
évek megpróbáltatásai közé tartozott, 
hogy a nemzeti valutánk, a  korona 
elértéktelenedése miatt mind a Nép-
rajzi Múzeum, mind a Magyar Nép-
rajzi Társaság elvesztette a hajdani 
támogatók bőkezűen felhalmozott 
pénzadományait, értékpapírokba 
fektetett fedezetét. A  Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium támogatása 
is annyira elapadt, hogy emiatt a nép-
rajz alapfolyóiratainak megjelentetése 

is rendkívüli nehézségekbe ütközött. 
Györff y István áldozatkészségére és 
elszántságára jellemző, hogy csalá-
di örökségéből, földje jövedelméből 
a Néprajzi Múzeum számára színes 
ábrák sokszorosítására is alkalmas 
házi nyomdát vásárolt. A  múzeumi 
altiszteket személyesen tanította be 
a gépezet kezelésére. Hosszú időn 
át a Néprajzi Múzeumnak a magyar 
népművészetet műfajonként, gyűj-
teményi csoportonként bemutató 
füzetsorozatát ezen a gépen Györff y 
István irányításával állították elő, je-
lentethették meg.

Nem kis szerepe volt abban, hogy 
az egykorú művelődéspolitikusokat 
rávehették arra, hogy az Egyetemi 
Nyomda vállalkozásában az úgy-
nevezett hungarológiai sorozatban 
megjelentethették a magyar etnog-
ráfi a és folklorisztika első szintézisét 
A  magyarság néprajza négy kötetét 
1933 és 1937 között. A  megjelenés 
10. évfordulójára már elhagyhatta a 
nyomdát egymásután kétszer is az 
átdolgozott, illusztrációs anyagában 
és irodalmi hivatkozásaiban lényege-
sen gazdagabb tartalmú második ki-
adás. A bővítés – az értő olvasó előtt 
az első futó áttekintésre nyilvánvaló 
lehet – jórészben Györff y Istvánnak 
volt köszönhető, hiszen elsősorban 
volt doktorandusai és egykori tanít-
ványai munkáira hivatkoztak a bőví-
tésben.

Györff y Istvánt az egyetemi köz-
élet és a tudománypolitika felelős 
irányítói, egyben a hazai szellemi élet 
előremutató egyéniségei már a húszas 
évek derekán bevonták a felsőokta-
tásba. A társtudományi tanszékek ve-
zető professzorai előbb rendszeresen 
felkérték, hogy előadásokat hirdessen, 
majd magántanárként habilitálták. 
1934-ben nyilvános, rendes tanári 
kinevezéssel a szaktudomány pro-
fesszora lett a Budapesti Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán. 
Lehetővé tették számára, hogy a nép-
rajz első budapesti tanszékét megala-
píthassa.

Az egyetemi katedra felszabadí-
totta a múzeumi tevékenység szá-
mos terhe alól, de egyben új felada-
tok egész sorát rótta reá. Ugyan csak 
öt tanévet biztosított a számára a 
sors, mégis a rövidre szabott egyete-
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mi szolgálata is emlékezetes marad. 
Ugyan a kortársak visszaemlékezései 
szerint nehezen barátkozott meg az 
egyetemi előadói munkával. Egyko-
ri növendékei szerint számára napi 
küzdelmet jelentett a folyamatos pre-
legálás, nem volt könnyű az előadói 
stílusa. Viszont hallatlan érzékkel 
szervezte az ifj úság terepmunká-
ját. Emlékezetes kirándulásokat, ta-
nulmányutakat, terepgyakorlatokat, 
gyűjtéseket szervezett a tanítványai 
számára. Szakos hallgatói mellett szí-
vesen látta a más tanulmányokat foly-
tató egyetemi polgárokat és a fi atal 
szakembereket is. Mágnesként von-
zotta maga köré az egyetemi ifj aknak 
azt a rétegét, akik valamely szakon 
végeztek már, ám a néprajz iránt el-
kötelezett érdeklődést tápláltak, vagy 
az etnográfi át társdiszciplínaként a 
kutatásukban hasznosíthatták, vagy 
a vidéki Magyarország problémái 
foglalkoztatták őket. Amint már utal-
tunk reá, jogászok, szociológusok, 
közgazdászok is keresték a társaságát, 
szívesen kapcsolódtak kutatásaihoz, 
tudományos vállalkozásaihoz. Jellem-
ző, hogy tanársegédei közül az egyik 
a Zeneművészeti Főiskolát is elvégez-
te, a másik korábban a Műegyetemen 
építészmérnöki diplomát szerzett.

Bizonyos, hogy a harmincas évek 
második felében a budapesti Bölcsé-
szettudományi Kar legnagyobb hatá-
sú professzorai közé tartozott. Való-
ságos tábor szerveződött köréje azok 
közül az egyetemi ifj ak közül, akik 
nem kívántak a néprajzban, a  folklo-
risztikában elmélyedni, de érdekelte 
őket a kortársi valóság, izgatta őket a 
vidéki Magyarország állapota, jövője. 
Keresték a társaságát, akik fi atal értel-
miségiként a kortárs agrártársadalom 
problémái iránt érdeklődtek, akiket a 
nemzeti lét alapkérdései foglalkoztat-
tak. Nem kevesen csatlakoztak hozzá 
a kisebbségi sorban élő fi atal értel-
miségiek, egyetemi hallgatók közül. 
Györff y István az ő felkészülésükben 
nem csak azért tudott segítséget nyúj-
tani, mert jól ismerte a magyar nyelv-
terület határon túli részeit, hanem 
nyomon követte a szomszéd nemze-
tek kutatásait. Jó kapcsolatokat tar-
tott a szomszéd államok nem magyar 
szakembereivel. Szívén viselte, hogy a 
fi atalság jól és alaposan tájékozódjék 
a közép-európai és a délkelet-európai 

tudományos kutatás világában. Szor-
galmazta a külföldi kutatókkal való 
személyes kapcsolatokat. Egykori 
vendégei közül a bolgár Chriszto Va-
karelszki professzor a hatvanas évek-
ben is szívesen emlékezett találkozá-
saikra.

A  körülötte gyülekezőket jól jelle-
mezheti a korszak parlamenti vihart 
kavaró vállalkozása, a  Táj- és Nép-
kutató Központ nevezetes, 1938-ban 
megrendezett kiállítása. Ugyan abban 
geográfusok, közgazdászok, jogászok 
és a közigazgatás ifj ú szakemberei is 
bőven részt vállaltak, de nem kis rész-
ben járultak hozzá a kiállítás anya-
gához az etnográfusok. A  kiállítás 
installációjának megszervezésében, 
kivitelezésében – csak egyetlen pél-
daként idézzük – nagy szerepet vállalt 
tanársegéde, Vargha László. A  kiál-
lítást felelősséggel támogató profesz-
szorok között maga Györff y István is 
szerepet vállalt.

A kiállítás egyfelől reális kritikáját 
adta a dualizmus óta eltelt évtizedek 
magyar társadalomfejlődésének, gaz-
dasági életének. Egyben a bírálaton 
túl a jövő, demokratikus Magyaror-
szága reformjának távlatait is felvá-
zolták a kiállítás tematikai egységei. 
A  kiállítás hatalmas érdeklődést vál-
tott ki. Az egykori értelmiség töme-
geit vonzotta a bemutatott anyag. 
A  megjelenített mondanivalót általá-
ban osztatlan elismeréssel fogadták, 
magukévá tették. A  bemutatást tu-
dományos és politikai sikerként ün-
nepelték, a  jövő fejlődésének bíztató 
jeleként ítélték meg. Disszonáns moz-
zanat csak abban mutatkozott, hogy 

az Országos Mezőgazdasági Egyesü-
let (az OMGE) néhány korszerűtlenül 
gondolkodó – csak a nagybirtok érde-
keire koncentráló – hangadója a kri-
tikai észrevételeket és a sugalmazott 
javaslatokat politikailag elfogadha-
tatlannak ítélte. Parlamenti interpel-
lációban heves támadást indítottak a 
kiállítás miatt. (Olyan vihart támasz-
tottak, amely a geográfus hallgatók 
személyén keresztül az akkor éppen 
a kultuszminiszteri tisztet betöltő 
Teleki Pált is majdnem lemondásra 
kényszerítette. Teleki csak úgy véd-
hette ki a támadást, hogy a parlamen-
ti vitában letagadta, hogy előzetesen 
ismerte volna a kiállítás anyagát. Úgy 
állította be, elfoglaltságával és bizal-
mával visszaéltek tanítványai. Szigort 
mímelve látványosan miniszteri ha-
talmával élve „betiltotta” a kiállítást. 
Valóságban a betiltást a kiállítás ere-
detileg tervezett nyitva tartás dátuma 
utolsó napja délutánján rendelte el a 
miniszteriális igazgatás. Így a tiltás 
csak az esetleges meghosszabbítást 
lehetetlenítette el. – Györff y István 
egykori közvetlen munkatársai, első-
sorban Vargha László arról számolt 
be, hogy a kiállítás megnyitása előtt 
a tárlat teljes szöveg- és ábraanyagát, 
térképeit Teleki Pál tételesen áttanul-
mányozta. Egyetlen észrevételt tett. 
A kiállítás kijáratánál felállított Petőfi  
szobor hátteréül kifeszített textil szí-
nével volt elégedetlen. Nyomatékosan 
kérte a kicserélését, amit természe-
tesen azonnal teljesítettek is. Mind-
ezeket azért tartottuk fontosnak rög-
zíteni, hogy érzékeltethessük milyen 
nehéz társadalmi, politikai közegben 

A karcagi Györff y István Nagykun Múzeum, névadója szobrával
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kellett Györff y professzornak tevé-
kenykednie.)

Györff y István a politikai botrány 
időszakában is és azt követően is ki-
tartott a jövőt képviselő diákok mel-
lett, s mindent megtett azért, hogy a 
bekövetkező retorzió után is a fi ata-
lok módszeres kutatási lehetőségeit 
biztosíthassák. Környezetében a ma-
gyar és az európai társadalom aktu-
ális kérdéseiről nyílt viták folyhattak. 
Nem egyszer kijelentette, az egyetemi 
oktató, a  professzor nem tilalomfa. 
A  parlamenti vihar után megszüntet-
ték a Táj- és Népkutató Központot, 
amelyet eredetileg rajta kívül Tele-
ki Pál és Magyary Zoltán professzor 
irányított. Utóbb kellő diplomáciai 
ügyességgel Györff y mégis kimódol-
ta, hogy az intézmény a vezetése alatt 
Táj- és Népkutató Intézet néven to-
vább is folytathassa a tevékenységét.

Szinte szimbolikusnak tarthatjuk, 
hogy Györff y Istvánt a halála körüli 
napokban a paraszti sorból az egye-
temre került fi atalok kollégiumának 
megteremtése foglalkoztatta. A  II. vi-
lágháború kitörése előtt egy megújuló, 
erkölcsében, közéletében megtisztuló, 
európai léptékben fejlődő, független, 
polgári Magyarország megteremtői 
gyülekeztek körülötte. Az I. világhá-
ború utáni fi nn, észt, svéd vagy dán 
fejlődés hazai megismétlését remél-
te, amikor váratlanul derékba tört az 
élete.

*

Györff y Istvánt, a  szaktudóst, az 
egyetemi tanárt, a  magyar nemze-
tért, a  magyar államért felelősséget 
érző embert mélyen elgondolkoz-
tatta és aggodalommal töltötte el az 
Anschluss, Ausztria náci bekebelezé-
se. Terepjárásai közben észlelte, hogy 
a Harmadik Birodalom különféle 
legális és informális csatornákon ke-
resztül hazánkban egyre szélesedő 
ellenséges propagandát fejt ki, amely 
hol rejtetten, hol nyíltan nem csak 
a legális magyar kormányzatot és 
politikát vette célba, de egyre erő-
sebben a magyarság ellen is irányult. 
Kétségbe vonták a magyar államiság 
történeti teljesítményét, hagyomá-
nyainak értékét, a  magyar kultúra és 
a tudomány eredményeit. Györff y 

Istvánnak korán felrémlett, hogy a 
magyar társadalomnak reálisan szá-
molnia kell azzal, hogy a nemzeti 
szocialista hatalom folyamatos gazda-
sági, politikai nyomás alatt fogja tar-
tani Magyarországot, mind szélesebb 
körű közvetlen politikai befolyásra 
törekszik, s  utóbb kísérletet tehet az 
ország legális kormányának megdön-
tésére, akár katonai megszállásával is 
számolni lehet. Tisztában volt azzal, 
hogy a magyar nemzetnek fel kell 
készülnie arra, hogy kellő eréllyel el-
lenállhasson. Szükségét érezte annak, 
hogy a magyarság kulturális, társadal-
mi öntudata megerősítésére sürgős 
és tervszerű intézkedéseket tegyen a 
magyar kormányzat, kitüntetetten a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
um. 1938-ban emlékiratot terjesztett 
a kultusztárca miniszteréhez. 1939-
ben memorandumát – mondhatjuk: 
szellemi végrendeletét – önálló füzet-
ként több kiadásban ismételten meg 
is jelentették.

Györff y Istvánt többek között 
aggasztották az ismételten napirend-
re tűzött faji törvények is. Mind a 
korábbi múzeumi szolgálati helyén, 
mind a Magyar Néprajzi Társaság-
ban következetesen megkülönbözte-
tés nélkül együttműködött minden 
jó szándékú, tisztességes kutatóval, 
a  néprajz ügyének pártolójával. Az 
Ethnographia és a Néprajzi Értesí-
tő hosszú időn át azért tudott rend-
szeresen megjelenni, mert a karcagi 
nyomdásszal, a  legendás Kertész bá-
csival – akit a vészkorszakban elpusz-
títottak – évtizedes bizalmi kapcsola-
ta volt Györff y Istvánnak. Nála jelent 
meg 1922-ben a Nagykunságról írott 
emlékezetes könyve is. (Kettejük jó 
kapcsolata alapján a költségvetési 
megszorítások időszakában is hitel-
ben elvégezte a Kertész cég a munkát 
mind a Néprajzi Társaságnak, mind a 
Néprajzi Múzeumnak.) Tanítványai, 
hallgatói körében minden egyete-
mi polgárt személyválogatás nélkül 
támogatott, segített. Munkatársa-
itól, diákjaitól megkövetelte, hogy 
előítélettől mentesen közeledjenek 
mindenkihez. Zsidó származású 
hallgatói közül többen még az 1980-
as években is szívesen emlegették, 
hogy Györff y István tanszéki környe-
zetében, a  hallgatói és a kutatói kö-
zösségben egyenrangú, megbecsült, 

védett helyzetben végezhették a 
munkájukat. Györff y minden hivata-
losan szervezett kutatói vállalkozás-
ba bevonta őket. Az egyik emlékező 
kiemelte, hogy professzoruk a kör-
nyezet minden tagjától elvárta, hogy 
humanista módon viselkedjenek.

Györff y István emberi arculatá-
ra jellemző lehet, hogy amikor látta, 
hogy származásuk miatt súlyos hát-
rány érheti az általa nagyra becsült 
személyeket, már 1938-ban, 1939-
ben igyekezett segíteni. Az I. világhá-
ború idején a román hadsereg erdé-
lyi betörése során keletkezett károk 
felmérésében hivatali kötelességből 
részt kellett vennie. Pontosan ismerte, 
hogy a harci cselekmények és a kü-
lönféle atrocitások során mely erdélyi 
községekben pusztultak el a családi 
levéltárak és az egyházi anyakönyvek. 
A  veszélyeztetett személyek védelmé-
re olyan genealógiákat állított össze, 
amelyek leszármazási tételeit a forrá-
sok alapján formálisan lehetetlennek 
bizonyult ellenőrizni. (Kelemen Lajos 
kedves humorral emlékezett, hogy 
néhány Györff y féle összeállítással ta-
lálkozott, számára a nagy anyagisme-
rettel rendelkező historikus számára 
nyilvánvalóvá vált az első áttekintésre 
a konstrukció történeti ellentmondá-
sossága és ellenőrizhetetlensége, de 
egyben érzékelte a nemes szándékot 
is. S természetesen vállalta a „cinkos” 
hallgatást is.) Mindez apró anekdoti-
kus mozzanatként is tudomásul vehe-
tő volna, nem is kellene említenünk. 
Ám nem hagyhattuk fi gyelmen kívül, 
hiszen az 1970-es években egy rend-
kívül tehetséges kutatónk nyilván 
politikai karrierre számítva – a már 
akkor is közismert tényekkel dacolva 

– Györff y Istvánt nyeglén lefasisztázta.

Györff y István emlékirata, illetve 
kiadványa egyfelől a népi, nemzeti 
identitás megőrzését, megerősítését 
igyekezett szolgálni azzal, hogy szá-
mot vetett, miként lehetne a tradi-
cionális életformától távolodó hazai 
társadalmat a hagyományok ismere-
tére, a  közösségi, a  népi kultúra bir-
tokbavételére, megbecsülésére nevel-
ni, hogy ezzel is erősíthesse a nemzet 
szellemi kohézióját. Alapot kívánt 
teremteni a náci ideológiával szem-
beni lelki ellenállásnak. Javaslatokat 
tett arra, hogy a magyar nép öntudata 
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elmélyítése érdekében sajátos hagyo-
mányok, közösségi szokások életben 
tartását, felújítását biztosítsák. Az 
elmúlt 70 év távlatából nézve egyes 
ajánlásai ma talán naivnak tűnhetnek. 
Más javaslatokat túlhaladt az idő, hi-
szen az egykor virulens szokások, ha-
gyományelemek elhaltak, olykor már 
az emlékezetből is kiestek. Maga az 
egész magyar társadalom szerkezeté-
ben is, összetevő elemeiben átalakult, 
megváltozott, és nagyon eltávolodott 
a harmincas évek világától. Mégis az 
egykorú közegben Györff y István tet-
te, szándéka rendkívüli jelentőségű 
és példaadó volt. Tettre sarkallt, tar-
tást sugallt, veszélyre fi gyelmeztetett, 
a  felvetett problémák továbbgondo-
lására ösztökélt. Nem járunk messze 
az igazságtól, ha párhuzamot látunk 
Györff y István javaslatai és Bartók 
Béla, Kodály Zoltán művészeti törek-
vései között. (Érdemes nyilvántarta-
nunk, hogy Györff y István korai gyűj-
tő tevékenységét ugyanazok a VKM 
tisztviselők támogatták, akik a nagy 
zenészek esetében a népi dallamok 
gyűjtéséhez, folyamatos terepmun-
kájához nagyvonalú segítséget bizto-
sították, hogy huzamosan népzenei 
kutatóúton lehessenek. Olyan felté-
teleket teremtettek a számukra, hogy 
nem korlátozta őket a Zeneművé-
szeti Főiskolán oktatói lekötöttségük. 
Györff y István ipolysági kutató útja 
nyomán került sor Bartók Béla Hont 
megyei népzenei gyűjtésére.)

A nemzeti, a  táji és a helyi hagyo-
mány alapos ismeretétől várta többek 
között a nép önbecsülésének elmé-
lyülését. Ám Györff y István számolt 
azzal, hogy a 19. század második fe-
létől a mind nagyobb ütemű életfor-
maváltás a hagyományos műveltség, 
a kultúra, a közösségi tudás korábban 
természetes elsajátítását fokozatosan 
akadályozta, vagy már ellehetetlení-
tette. Arra a meggyőződésre jutott, 
hogy az óvodai, iskolai nevelésnek 
kellene módszeresen pótolnia a kor-
szerű identitás megalapozásához, 
megerősítéséhez nélkülözhetetlen 
tradicionális kulturális elemek meg-
ismertetését, minél szélesebb körű 
elsajátítását. Györff y István hetven 
éve megfogalmazott nemzeti nevelési 
nézeteinek ma is vannak/lehetnek ak-
tuális üzenetei. A globalitás világában 

talán még fontosabbá vált a helyi sajá-
tosságok tudatosítása, a  kulturális ér-
tékek védelme, a közösségi hagyomá-
nyok tervszerű elsajátításának bizto-
sítása. Tudomásul kell vennünk, hogy 
a jövőben a helyi közösségek szocia-
lizációs szerepének súlya rendkívül 
megnövekedhet, viszont az utóbbi 
évtizedek folyamán a történelmileg 
kialakult községhálózat erősen meg-
gyengült, a  népesség tömeges áttele-
pülése, meg-megújuló vándormozgal-
ma a tradíciók átvételét, birtoklását 
rendkívül nehezíti. A tudatos nevelés 
aligha nélkülözhető. Györff y István a 
művelődéspolitikai koncepciójában 
sokat merített szülőföldje, a  Nagy-
kunság tudatos hagyományápolásá-
nak évszázados, meggyökeresedett 
rendszeréből. A  kun származástudat 
ébrentartása a kiváltságolt települé-
sek természetes védekezése volt.

Györff y István jól ismerte, hogy a 
fi nn, az észt, a svéd, a norvég, vagy a 
dán társadalom fejlődésében milyen 
nagy energiákat szabadított fel a ha-
gyományok mind tudatosabb meg-
becsülése, megőrzése, folyamatos, 
nemzedékről nemzedékre való elsajá-
títása. Egész Skandinávia és az egész 
Baltikum polgárosulásának, demok-
ratizmusának a legfontosabb szellemi 
erőforrása a hagyomány, a múlt örök-
ségének megbecsülése, folyamatos 
ápolása volt. Mindegyik felsorolt ál-
lam az eltérő adottságaik ellenére el-
szegényedő paraszti társadalomként 
érték meg a 19. századot. Belső prob-
lémáik és szegénységük miatt nem el-
hanyagolható tömegeik sokáig csak az 
amerikai kivándorlással fordíthattak 
a sorsukon. A 19. század végére, a 20. 
század elejére kisebb- nagyobb áldo-
zatok árán megindultak az európai 
felzárkózás útján. A  II. világháború 
után kontinensünk élvonalába emel-
kedtek, anélkül, hogy a tradícióikat 
feladták volna. (Jellegzetes lehet Észt-
ország példája is. Ugyan a nemzeti 
önállóságot hosszabb ideig nélkülöz-
ni volt kénytelen az észt társadalom, 
a  betagoló államban is országukat a 
legfejlettebb térségként tartották szá-
mon.) Györff y István nem véletlenül 
igyekezett munkatársainak fi nn, svéd 
ösztöndíjat biztosítani.

Györff y István világosan érzékel-
te, hogy a hazai társadalom ellenálló 

képessége nem csak a nevelésen mú-
lik. Tudta, hogy a kortárs társadalmat 
milyen érdekellentétek, feszültsé-
gek osztják meg. Tisztában volt az-
zal, hogy a társadalmi feszültségeink 
megannyi támadási pontot kínálnak 
a külső hatalmaknak. Ám érzékelte, 
hogy a korabeli politikában résztvevő 
tényezők ebből milyen keveset érzé-
kelnek, sőt mi mindent, ami az euró-
pai léptékű fejlődésünknek komoly 
akadálya, nem akceptálnak. Teleki 
Pállal, a  tudós geográfussal bizalmas 
viszonyt ápolt. A vele való eszmecse-
réin, és közös kiszállásaikon világo-
san érzékelhette (és erről a bizalmas 
munkatársainak ismételten szomo-
rúsággal nyilatkozott is), hogy Teleki 
Pál politikusként mit képes prob-
lémaként tudomásul venni, mit lát 
megváltoztathatónak, és mi az, amit 
változtathatatlan adottságként akár 
kénytelen, kelletlen, akár meggyőző-
déssel elfogad. Így az emlékirat a ké-
nyes társadalmi, társadalompolitikai 
kérdéseket nem exponálta, hiszen, ha 
politikai ellenérzést ébreszt, javasla-
tai teljes elutasítását kockáztathatta 
volna.

Györff y István a magyar tárdalom 
gondjait más oldalról közelítve tárta 
fel. Mérlegre tette a kiegyezés utáni 
modernizációt, amiből részben a ha-
zai társadalom nagy ellentmondásai 
is fakadtak. Az 1860-as évek utáni 
termelési, gazdasági átalakulást be-
hatóan elemezte. A  Szolnok és He-
ves megyék területén, a  Közép-Tisza 
menti sávban akkor frissen lezajlott 
széleskörű terepvizsgálatok eredmé-
nyeire is támaszkodott. Az itt folyó 
kutatásokban maga is részt vett, alko-
tó módon közre működtek a legköz-
vetlenebb munkatársai is. A húszas és 
a harmincas évekre világosan megra-
gadhatóvá vált, hogy a folyószabályo-
zás, a vízlecsapolások utáni új helyzet 
gazdálkodásában, termelési rendjé-
ben milyen változásokat indított el. 
Györff y István mérlegre tette az új 
megoldásokat, szembesítette azokat a 
hagyományos gazdálkodás, termelés 
eljárásaival, rendszerével. Vizsgálta, 
hogy mi tekinthető előnyös változ-
tatásnak, mi az, ami sikertelen, mert 
az új megoldással a termelés költsége 
nőtt, vagy az újonnan bevezetett el-
járással, fajtákkal kevésbé jó minősé-
gű árut produkálhatnak. Különösen 
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elmélyedt az elemzése az állattartás 
taglalásában, hiszen a hagyományos 
legeltetésre alapozott tartásmódot 
szinte varázsütésre istállózással vál-
tották fel. Különösen részletesen ele-
mezte a juhtartás és a szarvasmar-
ha-tartás változásait. Ismertette, hogy 
miként vonták ki a szürke magyar 
szarvasmarha-állományt a tenyész-
tésből, csak speciális munkafelada-
tokra hagyták meg kisebb körzetek-
ben. A  közfelfogás szerint lassúnak 
vélték a fejlődését ennek a korábban 
hagyományosan bevált, nemzetközi-
leg is értékelt fajtának. A felváltó nyu-
gati fajták – köztük a magyar-tarka 
is – ugyan gyorsabban fejlődtek, ám 
a hazai istállós tartási mód körülmé-
nyei között könnyebben fertőződtek, 
különösen a gyöngykórra váltak érzé-
kennyé.

Györff y István mérlegelése azt 
mutatta, hogy a gazdálkodás átalaku-
lásában ott keletkeztek károk, követ-
keztek be hibás döntések, indultak el 
negatív folyamatok, ahol nem ismer-
ték fel a környezeti adottságok és a 
hagyományok harmóniájának értékét. 
Sokszor a kor divatba jött külföldi 

– ám egészen más természeti adott-
ságok között létre jött – megoldásai 
alapján hajtottak végre változtatáso-
kat. Előszeretettel vették át a svájci, 
bajorországi, poroszországi mezőgaz-
daság ígéretes eredményeket felmuta-
tó újításait. Nem számoltak azonban 
azzal, hogy a hazai klimatikus viszo-
nyok gyökeresen eltérnek. Míg a né-
met mezőgazdaságot csapadéktöbblet 
segítette, a magyar földművelést és az 
állattartást az adottságok szárazgaz-
dálkodásra kényszerítették. (Külföl-
di módszerek mechanikus másolása 
olykor irracionális lépéseket váltott 
ki. Csak egyetlen szemléletes, ám ri-
asztó példát adhat a kukoricaápolás 
egyik nagyon sokat szorgalmazott 
módja. Német területen a kukorica-
kapálásnál a tövekre kapával ráhúzták 
a környező talajt, az eljárást Magyar-
országon is bevezették, hivatalosan 
lelkesen szorgalmazták. A  falusi csa-
ládi gazdaságok körében is széles 
körben elterjedt a kukorica „töltöge-
tése”. Utóbb kiderült, hogy a német 
gyakorlatban ez a megoldás racionális 
tett volt, hiszen a túlzottan sok eső-
től feláztatott talaj felületét érdemes 
volt növelni, hogy a párolgási felület 

növekedjék. Mindebből világos lehet, 
hogy Magyarországon a töltögetés ki-
fejezetten kárt okozott, hiszen a talaj 
további, fokozottabb kiszáradását si-
ettette.)

Györff y István szövegéből arra is 
következtetni lehet, hogy nem ritkán 
az állami modernizációs intézkedé-
sek sem bizonyultak szerencsésnek. 
Az áruforgalom, a  közgazdasági fel-
tételek szabályozása is kedvezőtlenül 
hathatott vissza. Igaz, hellyel-közzel 
tetten lehetett érni a döntésekben bi-
zonyos érdekcsoportok befolyását is, 
ezekre olykor utal is az emlékirat.

A  divatszerűen vállalt változtatá-
sok sokszor nem váltották be azokat 
a reményeket, amelyek a korszerű-
sítéshez az indíttatást adták. Olykor 
jelentősen megnövekedtek az üzemi 
költségek, olykor romlott a termel-
vény vagy a tenyésztett áru minősé-
ge. Nem ritkán néhány év csalóka 
eredményessége után tetemesen 
visszaeshetett a hozam is. Mindezek 
kikerülhetetlenül visszahatottak a 
családi gazdaságok jövedelmezősé-
gére. Nyilvánvalóan kedvezőtlen tár-
sadalmi következmények is hamaro-
san megmutatkoztak. Györff y István 
elemzése világosan bizonyította: a ha-
gyomány nem csak folklorisztikus ér-
ték. A  többszörösen kipróbált, felhal-
mozott történelmi gyakorlat, a benne 
felgyűlő tapasztalatok összességével 
a hagyomány szerves része. Ennek 
különös jelentősége, értéke van, ha a 
gazdaság, az anyagi kultúra oldaláról 
vizsgálódunk. Az adott történelmi vi-
szonyokhoz, a  meghatározott termé-
szeti környezethez való mindenkori 
optimális alkalmazkodás alapvető ré-
sze a közösség tudásának, gazdasági, 
társadalmi kultúrájának. Ezt a tudást 
nemzedékről nemzedékre átadták, 
örökítették. Az is természetes, hogy 
az új kihívásokra adott, eredményt 
érlelő válaszok a hagyományt folya-
matosan meg is újították.

Rendkívüli veszélyekkel járt, hogy 
a 19. század folyamán egyes helyi 
közösségeket, kisebb tájakat nem 
számítva mind a megyei, mind az ál-
lami politikai közélet megvetette a 
történelmileg kipróbált hagyományos 
gazdálkodás rendszerét, eljárásait. 
A  tradicionális gazdálkodási keretek 
egészében csak konzervativizmust, 
maradiságot vélt látni a kormányzati 

hatalom is és a szakigazgatás is. Nem 
érzékelték, hogy a családi üzemek bir-
tokosai szívesen újítanak, ha gazdasá-
guk anyagi adottságai arra lehetőséget 
kínálnak. Ám a hagyományos keretek 
között működő gazdálkodók kénysze-
rűen, ám ésszerű okokból rendkívül 
óvatosak az új eljárások bevezetésénél, 
mert a birtokok teherbíró képessége 
korlátozott volt, nem rendelkeztek 
olyan tartalékokkal, amelyek mellett 
vállalhatták volna a változtatásokkal 
együtt járó kockázatokat. A kormány-
zati politika és a szakigazgatás alapve-
tő tévedése abban állt, hogy nem az 
egyes gazdaságokat igyekeztek támo-
gatni, kedvezőbb gazdasági, jogi kö-
rülmények közé segíteni, hogy meg-
határozott irányban fejleszthessenek. 
Az állami irányítás teljesen új, speku-
latív módon megtervezett termelési, 
gazdálkodási formákat népszerűsített, 
diktált, olykor szinte tűzzel-vassal 
szorgalmazott. Anélkül erőltették a 
korszerűsítést, hogy a családi gazda-
ságok pénzügyi, gazdasági, helyzetén 
igyekeztek volna bármit változtatni, 
segíteni. A  minisztériumi és a kor-
mányzati politika az 1870-es évektől 
a közelmúltig a nagy politikai fordu-
latok ellenére tökéletesen folyamatos 
maradt e tekintetben. A  növekvő ál-
lami befolyás csak segítette ennek a 
folyamatnak az elmélyülését.

Kivételt azok a városok, mezővá-
rosok és szűkebb környezetük képez-
tek, ahol a helyi vezetők maguk is a 
helyi gazdálkodó famíliákból szár-
maztak, ugyan egyetemi, főiskolai, 
akadémiai képesítéssel rendelkeztek 

– tehát a kor színvonalán kiképzett, 
okleveles szakemberekké váltak –, ám 
örökségük révén a családi gazdálko-
dást is folytatták. Így maguk is alapo-
san ismerték a tradicionális gazdál-
kodást, sőt maguk is magas szinten 
gyakorolták. Maga Györff y István is 
haláláig lelkiismeretesen gazdálko-
dott az örökségül kapott családi föld-
jén. Többek között veszélyeztetett, 
a  köztenyésztésből erősen kiszorult 
fajtákat tartott tenyésztésben nem 
is kis áldozatokat vállalva. Ez a réteg 
nap, mint nap szembesült a központi 
politikai hatalom által szorgalmazott 
modernizáció ellentmondásaival. Fo-
lyamatosan meg is fogalmazták észre-
vételeiket. Az alkotó módon megfo-
galmazott kritikájukat nemcsak nem 
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vette fi gyelembe az államhatalom, de 
visszahúzó, maradi tényezőkként mi-
nősítették őket, sőt olykor az egész 
rétegüket is megbélyegezték. A  fel-
sőbb kormányzati körök már az I. vi-
lágháború előtt tudatosan mellőzték 
ezt a helyi gyökerű értelmiségi, tiszt-
viselők típusát. A  helyben működő 
megyei, állami intézményekből igye-
keztek kiszorítani őket. Főként a helyi 
önkormányzati felügyelet alatt mű-
ködő testületeknél, szerveknél, intéz-
ményeknél maradhattak közszolgá-
latban. Sokan rákényszerültek, hogy 
független értelmiségi egzisztenciát 
teremtsenek maguknak. Ügyvédként, 
jogászként, orvosként, közgazdaként, 
mérnökként folytathatták tanult ér-
telmiségi hivatásukat. Az értelmiségi, 
tisztviselői lét mellett persze gondo-
san igyekeztek vezetni a családi gaz-
daságaikat. A  helyi fejlődésben nem 
kis szerepük volt. Hiszen a hagyomá-
nyos adottságokat jól ismerték, ma-
gas szinten gyakorolták is, ami a helyi 
viszonyok között alkalmazhatónak 
ígérkezett a felkínált újításokból, azt 
sikeresen beillesztették a tradicionális 
keretek közé. Kettős jövedelmük mel-
lett az ezzel járó anyagi kockázatokat, 
terheket többnyire vállalták is. Kísér-
leteik sikerei a helyi közösség számára 
megnyugtató példát kínálhattak.

Nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy Györff y István emlékirata, 
önálló kiadvánnyá bővített tanulmá-
nya az utóbbi évtizedekben korunk 
nagy kihívásai nyomán új távlatot ka-
pott. Az általa elemzett tények, folya-
matok tanulságosak a környezeti kul-
túra, a  környezetbarát gazdálkodás 
elvi és gyakorlati kérdéseihez történe-
ti adalékokat kínálhatnak. A  környe-
zettörténet nem nélkülözheti azokat a 
gondolatokat, elemzéseket, amelyeket 
Györff y István általában a 19. század 
II. felében végrehajtott vízrendezési 
beavatkozások hatásáról tett. Az egy-
kori munkatársak szóbeli emlékezései 
alapján van tudomásunk arról, hogy 
Györff y professzor a folyószabályo-
zási munkálatokat félbe szakítottnak 
tekintette. Hiszen a télvégi és a tava-
szi áradásokat távol tartották, a  mo-
csaras, vízállásos területeket lecsapol-
ták, ám a száraz évszakban a hiányzó 
csapadékot nem tudták pótolni, nem 
tudtak kellő mennyiségű öntöző vi-

zet biztosítani. Amint már utaltunk 
is rá, nem kevésbé fontosak a hagyo-
mányos termesztésben, tenyésztés-
ben tartott korábbiakban általánosan 
használt növény- és állatfajtákról rög-
zített gondolatai. Egyes megállapítá-
sait az 1950-es és az 1960-as években 
különböző fajtaváltási intézkedései 
is megerősítették. (Még az erdészeti 
gyakorlatból is kínálkoznának meg-
erősítő párhuzamok.)

Györff y István kiadványát az egy-
korú sajtó is és a közvélemény is elis-
meréssel fogadta. Mind a napilapok, 
mind a folyóiratok érdemben igyekez-
tek foglalkozni az emlékirattal. A még 
akkor Romániában megjelenő, a  bal-
oldali Korunk is lelkes ismertetést 
jelentetett meg. (Recenzense az 1920-
as évek folyamán szoros kapcsolatban 
állt Györff y Istvánnal.) Különösen a 
fi atal értelmiség körében mutatkozott 
az emlékiratnak tartós érdemi vissz-
hangja. A néprajz iránt érdeklődők, és 
a vidéki Magyarország problémáival 
elkötelezetten foglalkozók mind na-
gyobb létszámban és egyre rendszere-
sebben részt vettek a gyűjtő-, kutató-
táborokban. Az egyetemi hallgatóság 
körében is széles körű vonzás támadt. 
Sokan olyan disszertációs témát vá-
lasztottak a maguk szakján, ami érint-
kezett a néprajzzal, a folklorisztikával.

Kormányzati oldalról nem mutat-
kozott egyértelmű támogatás. Ugyan 
Teleki Pál a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium élén rokonszenvvel fo-
gadta Györff y nagy ívű programtanul-
mányként is értelmezhető emlékira-
tát. Ez abban is megnyilvánult, hogy 
a parlamenti vihar ellenére Györff y 
vezetésével megerősítette a kutatá-
sok intézményi keretét, publikálási 
lehetőséget biztosított. Az átmentett 
Táj- és Népkutatási Intézet a harmin-
cas évek második felében nagy erő-
feszítésekkel, lassan kiépülő állami, 
kutatóintézeti hálózatba betagolód-
hatott. Györff y István közoktatással, 
közművelődéssel kapcsolatos javas-
latai viszont lényegében hallatlanok 
maradtak a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium főtisztviselői körében. 
A  hasonló javaslatokat pedig rövid 
úton elutasították. (Ez történt Tálasi 
István beadványával is, amikor 1939 
nyarán egy esztendei bécsi ösztön-
díjas tartózkodás, tanulmányi körút 
után beszámolt a tapasztalatairól, és 

a Harmadik Birodalomban, az Ost-
markká átalakított Ausztriában szer-
zett élményei alapján művelődés-, ok-
tatás- és tudománypolitikai intézke-
déseket javasolt, hogy az országot és 
a magyarságot fenyegető náci veszély, 
propaganda ellen érdemi és hathatós 
védekezés induljon meg mind a mi-
niszteriális, mind az alsóbb szinteken. 
A  VKM egyik vezető tisztviselője a 
beadvány beérkezése utáni második 
napon minden további mérlegelést 
lehetetlenné téve elzárkózott javasla-
tok érdemi megtárgyalása elől, rövid 
úton elutasítással válaszolt. Tette ezt 
az illető akkor, amikor a volt minisz-
tere, Teleki Pál – aki mind a Györff y 
István-féle emlékirattal, mind a Tá-
lasi István-féle javaslatok szellemével 
tökéletesen egyet értett – már kor-
mányfőként vett részt a hazai politi-
kai életben.)

Györff y István tettének azonban 
volt jelentős hatása a tudománypoli-
tikára, tudományszervezésre. A  har-
mincas évek kormányzati tapaszta-
latai alapján a határozottan érzékelt 
ismeret- és információhiányának 
kiküszöbölésére, kormányzati és a 
közigazgatási tevékenység tudomá-
nyos megalapozása érdekében nagy 
áldozatok árán tudományos intézete-
ket, kutatóintézeteket, kutatóhelyeket 
szerveztek. Györff y Istvánnak kutatá-
si eredményei, munkatársai és dokto-
randusai teljesítménye, tanszékének jó 
híre tekintélyt biztosított, emlékirata 
pedig a néprajz aktuális jelentőségére 
kellően felhívta a fi gyelmet. Elsősor-
ban a tudományos közélet, és a tudo-
mánypolitikai irányítók célszerűnek 
látták, ha a szerveződő kutatási intéz-
ményekben statusokat biztosítanak az 
etnográfi a és a folklorisztika felkészült 
kutatóinak, valamint azokban a ku-
tatási keretintézményekben, amelyek 
a nem főhivatású tudományos kuta-
tókat különféle időszakos vállalkozá-
sokba kívánták bevonni, a  néprajzi 
szakemberek (múzeumi munkatársak, 
tanárok, jogászok, építészek, zenei 
szakkutatók) foglalkoztatására külön 
keretet biztosítottak. Ezekbe a mun-
kálatokba rendszeresen bekapcso-
lódtak az akkori egyetemi hallgatók 
is. (Ezeknek a kutatói munkáknak az 
olykor európai jelentőségű publiká-
ciói csak a hetvenes és a nyolcvanas 
években jelentek meg.) Erre az indít-
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tatást Györff y István adta meg. Ezt 
akkor is hangsúlyoznunk kell, ha ő az 
első reményt keltő vállalkozások után 
hirtelen meghalt. Csak egykorú mun-
katársai, hallgatói tehettek kísérletet 
kutatásai folytatására és a nemzeti ön-
védelmi politikára tett javaslatai meg-
valósítására. Ebben nem kis hátrányt 
jelentett, hogy az első doktorandusai 
is csak három, négy éve szigorlatoztak. 
Éppen csak túljuthattak a pályakez-
désen. Visszatekintve megállapítható, 
hogy legtöbben közülük becsületesen 
helytálltak. Méltóan igyekeztek szol-
gálni mind a kutatás, mind a nemzeti 
önvédelem ügyét.

Összegezve meg kell állapítanunk, 
hogy a magyar etnográfi a legnagyobb, 
máig tartó hatást gyakorló, úttörő 
művelője volt a 20. század első felé-
ben. Magasabb szintre emelte a 19. 
századi úttörő egyéniségek örökségét. 
Maradandó, tartós hatású tette volt, 
hogy a néprajzi kutatást a történeti-
ség irányába, új távlatokat feltárva a 
természettudományos irányultságú 
geográfi a „árnyékából” a társada-
lomtudományok közé vezette. Az új 
szemlélettel, és az új módszerekkel 
megpezsdítette a néprajzi kutatást. 
Mind terepvizsgálataiban, mind fel-
dolgozó munkáiban maradandó, máig 
ható eredményeket ért el. Kutatásai 
kivívták a társtudományok megbe-
csülését. Teljesítménye értékelésénél 
messzemenően fi gyelembe kell ven-
nünk, hogy munkáját nagymértékben 
nehezítette, hogy az általa vizsgált té-
mákban általában hiányoztak a meg-
bízható előtanulmányok. A  rendelke-
zésére álló adatbázis szűkös és rend-
kívül egyenetlen volt. Az utódoknak 
örökül folytatható /folytatandó mun-
katémákat hagyott. Példát adott az 
egész magyar nyelvterület lehető leg-
szélesebb áttekintésére, a  kutatások 
tematikai sokszínűségére.

Múzeumi tisztviselőként, kuta-
tóként, utóbb egyetemi oktatóként, 
professzorként egyaránt egész pá-
lyáján sokat tett a néprajzkutatás 
eredményeinek közismertté tételért. 
Nagyszerű érzéke volt ahhoz, hogy 
segítőket, támogatókat nyerjen meg 
a tudományos munka támogatására, 
kiszélesítésére. Eredményes tudo-
mányszervezővé vált. Hatása az 1940-
es évek végéig töretlenül érvényesült.

Aligha feledkezhetünk meg arról, 
hogy munkatársait, tanítványait kö-
vetkezetesen arra ösztönözte, hogy 
az etnográfi ai új kutatásokon túl a 
magyar társadalom egykorú, nagy, 
megoldatlan kérdéseire is fi gyeljenek. 
Lehetőség szerint ezek megoldásában 
is vállaljanak részt. Nagy rokonszenv-
vel kísért és felelősséggel támogatott 
mindenkit (néprajz társdiszciplínái 
művelőit is beleértve), aki a tudomá-
nyos kutatásaira alapozottan az or-
szág, a társadalom jövőbeli fejlődését 
kívánta szorgalmazni. Igyekezett a 
tudományos, a  kutatói felelősségen 
túl a társadalmi kérdésekben önálló 
vélemény kialakítására ösztönözni 
munkatársai, tanítványai körét. Nem 
deklarálta a saját nézeteit, hanem a 
környezetében tartózkodó egyének 
eltérő véleményét ütköztette a kutatói 
megbeszéléseken, elvárta, hogy ki-ki 
helyesen, felelősen vonja le a sokszor 
az általa élesztett viták tanulságait, 
tisztességesen foglaljanak állást. Az 
egykori gyűjtő és kutatói táborok, vál-
lalkozások résztvevői halálukig emle-
gették a megbeszélések, viták élmé-
nyeit, tanulságait.

Györff y István örökségét mérle-
gelve külön ki kell emelni, hogy 1938-
ban, 1939-ben a magyar közélet szá-
mára különösen példamutató módon 
foglalt állást a magyar nép, a magyar 
nemzet jövőjével, az ország függet-
lenségével kapcsolatosan. Ha nem is 
érhetett el emlékiratával, tanulmá-
nyában foglalt művelődéspolitikai ja-
vaslataival gyökeres változást, mind 

az idősebb, mind az ifj abb nemzedék 
széles köreit tudatos állásfoglalásra, 
kutatói és közéleti felelősségvállalásra 
késztette, aktív kutatómunkára ösztö-
nözte.

Könyvei akár életében jelentek 
meg, akár posztumusz publikációk, 
halála után 70 évvel is élményt adnak. 
Új eredményeket ígérő tudományos 
kutatásra, elmélyülő tájékozódás-
ra ösztönző olvasmányok, amelyek 
megfogalmazásuk révén szépirodal-
mi értékük is van. Ma is az olvasót 
arra serkentik, hogy az egykori nép-
élet, néphagyomány titkait igyekezzék 
fürkészni. A  magyar etnográfi a klasz-
szikus művei közé tartoznak tanul-
mányai, dolgozatai. A  szaktudomány 
ismeretanyaga megjelenésük óta sokat 
bővülhetett, lehetséges, hogy egyes 
kérdésekben ma másként foglalnak ál-
lást a kutatók, ám az úttörő kísérletek, 
a  szemlélet egykori megújításának az 
értékét, az egykori felfedezések, észle-
lések látókör bővítését nem lehet kel-
lő alázattal értékelnünk, hiszen a mai 
eredmények sem születhettek volna 
meg az Györff y István indító lépései, 
megfi gyelései, következtetési kísér-
letei nélkül. Amikor az életmű ma is 
eleven értékeit latolgatjuk, tisztán áll 
előttünk, hogy – ha meg is koptatná 
az idő az egyes műveket, tanulmá-
nyokat – a tudomány- és a kutatás-
történeti jelentőségük már ma is két-
ségbevonhatatlan, maradandó érték. 
Tisztelettel és hálával idézzük emlékét. 
A  magunk nemzedékének helytállásá-
val kell hozzá méltónak lennünk.
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