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A magyar néprajz tudomány egyik leg-
kiválóbb művelője, Gyürffy István e művé-
vel új , sajátos műfa j t teremtet t a tudomá-
nyos népleírás és a szépirodalom határán. 
Első kiadása, 1922 óta számos olyan mű szüle-
te t t nyomában, melyet egyaránt magáénak 
ta r tha t irodalom és tudomány : bizonyára 
ihletésére jöt t létre Veres Péter Falusi 
krónikája, Luby Margit több műve ( A 
parasztélet rendje, Fogyó legelökön, Bábalelte 
babona) Kiss Lajos két, szintén klasszikussá 
lett könyve, A szegény ember élete és A sze-
gény asszony élete (amely ugyancsak most 
jelent meg ú j kiadásban, együtt , megté-
vesztő, rosszul összevont címmel), s egészen 
bizonyos, hogy Györffy ki tűnő taní tványá-
nak, Szűcs Sándornak régi és ú jabb írásai is — 
főként A régi Sárrét világa, a Pusztai krónika, 
a Ludas Matyi cimborái, Háry János bará-
tai — a Mester e művének „ iskolát" teremtő 
ha tásá t hirdetik. 

Mi volt a Nagykunsági Krónika e sikeré-
nek t i tka? Elsősorban persze hangulatos, 
szépírói igényű stílusa, amellyel a lényegé-
ben tudományos célú anyagközlést oly ragyo-
gó köntösbe öltöztette, hogy nem csupán 
széles olvasóközönség lelhette és lelheti benne 
igaz örömét, de alkalmassá vált arra is, hogy 
egy jelenetét, a lápi ridegpásztorok életének 
ra jzá t , az alföldi árvíz művészi ábrázolását 
beleillessze a Tündérkert megfelelő helyére 
a népélet legnagyobb írója, Móricz is. 

A vonzó, novellisztikus stílus mellett 
természetesen a mondanivaló érdekessége 
is kulcsa a kis könyvecske nagy népszerűségé-
nek', amely immár a harmadik kiadását te t te 
szükségessé. Elsősorban az egyetemesebb 
érvényű, társadalomtörténeti értékű két 
nagyobb fejezet, A szilaj pásztorok és A 
rétes emberek, meg a művelődéstörténeti 
jellegű részek (Kuruzslók, boszorkányok, Ká-
romkodók, A régi szóbeszéd, Tánciskola a dűlő-
úton) vá l to t tak ki érthető érdeklődést. 
Hiszen az elsőnek említett — annak idején 
külön is megjelent — írás egy olyan élet-
forma különös, jellegzetes világára vetet t 
először fényt , amely nem csupán a művelt 
olvasó előtt volt ' teljességgel ismeretlen, 
de már az egykori szilaj pásztorok unokái 
emlékezetében is csak foszlányai éltek, s a 
tudomány is alig tudo t t róla valamit . S 
ekkor Györffy István a nagykun városok 
levéltárainak gazdag adalékaiból, akkor még 
élt öreg pásztorok, rétes emberek szájhagyo-
mányaiból ragyogó elevenséggel idézte föl 
a magyar történeti néprajz e fejezetét, egy 
múl tba veszett ősi élet- és kultúra-forma sajá-

tos légkörét, egy társadalmi típus évszáza-
dokon á t érvényes sorsát. 

A lőzérhalmi eset — kész novella. Ki tűnő 
példa arra is, a népi szájhagyományból 
milyen ki tűnő írói mű fakadhat . A kötet 
többi, inkább már helytörténeti jellegű 
írása ( A jutás, A karcagi templomépítés, A mi 
emigránsaink) egyéb tanulságokkal szolgál : 
a történelemnek a néptömegek sorsában 
tükröződő folyamatára világít rá. Ez benne az 
új és meglepő, hiszen annakelőtte úgyszól-
ván mit sem tudo t t még a hivatalos tör ténet-
tudomány sem arról, hogyan éltek a törté-
nelem voltaképpeni alkotói, a társadalom 
terheinek cipelői, a parasztok, jobbágyok 
és más dolgozó rétegek. A történelem nagy 
csapásai, a török és ta tá r dúlások elképzel-
hetetlenül nagy pusztításai ellenére makacs, 
szívóssággal vissza-visszatelepülő kunok a 
magyarság megmaradásának történelmi jel-
képei lehetnének. Abban a ravaszkodásban, 
amellyel a karcagi protestánsok kiharcolták 
templomukat , nem csupán a mindenkori 
uralom megvesztegethetősége lepleződik le, 
de tanúi vagyunk a nagykun nép vallásos 
törekvések képében is jelentkező társadalmi 
szabadságvágyának, ugyanannak a követ-
kezetes erőfeszítésnek, amely a redempcióhoz, 
a jobbágysorból való sajátos kiemelkedéséhez 
vezetett . 

Irodalmi, történelmi, néprajzi, sőt nyelvi 
tanulságokkal is gazdag ez a kis kötet . Var-
gyas Lajos bevezető tanulmánya lényegében 
jó képet rajzol Györffy munkásságáról, élet-
művéről, helyesen illeszti bele művelődés-
politikai tervei közé ezt a népnek is szánt 
könyvecskéjét, s jól kapcsolja össze Györffy 
hatását mind a népi írókra, mind a népi 
mozgalomra ál talában, különösen pedig a 
népi kul túra negyvenes évekbeli — sok túl-
zással is párosult — kultuszára. Mégis azt 
hisszük, helyesebb lett volna, ha a kiadó a 
bevezetőben Györffy művének jeles folytató-
ját , Szűcs Sándort szólaltatta volna meg :: 
neki nyilván lettek volna mondandói a 
könyv szűkebb tárgyáról, a Nagykunság 
közelmúltbeli és jelen életéről is. Legújabb 
füzetében például éppen a Györffytő! föl-
idézett Egres Kis Lajosról ír sok érdekes, 
ú j tör ténetet . (A néprajzos szót pedig nem 
ál lhat juk ; szakmai zsargon ; igényes írás-
műben a „néprajz tudós" , „ n é p r a j z k u t a t ó " 
a helyénvaló.) 

Hiányoljuk a kiadásból a megfelelő kiadói 
jegyzeteket is. Mindenekelőtt nem lett volna 
szabad magyarázat nélkül hagyni a köteten 
végighúzódó, Györffy korában, a könyvecske 
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megírása idején érthető romantikus nosztal-
giát, amely a visszavonhatatlanul elmúló 
népi világ egyes kedves, patriarchális voná-
sainak pusztulását siratja (pl. 25, 37, 59). 
Föltétlenül meg kellett volna magyarázni 
A futás c. fejezetnek azokat az aktuális, 
a megírás idejének levegőjéből származó 
utalásait (76, 105), amelyek az első világ-
háború utáni erdélyi menekültek sorsával 
hozzák párhuzamba a török, t a tá r elől 
szétszéledőkét, vagy amely a trianoni békére 
vonatkozik (103). Egy sereg történeti és 
tájnyelvi szó is magyarázatra szorulna (sun-
da, saftalan, sebengettiink, hermec szíj stb.), 
a régies írásmódú vagy kivált a latinnyelvű 

dézetekről nem is szólva. Végtére is nép-
szerű, ötezres példányszámú könyvről van 
"zó, nem tudományos kiadványról. I t t -ot t 

a szöveg kiegészítő magyarázata is megokolt 
s lehetséges is lenne. Például a ta tár rabság-
ról szóló históriás éneknek az „égbeli je lekre" 
vonatkozó utalásáról (83) a 36. jegyzet csak 
feltételezően írja, hogy „valami napfogyat-
kozásra céloz az énekes" ; néhány lappal 
később az egyik emlékező szóbeli vallomásá-
ból megtudjuk, hogy „egy nagy üstökös 
csillag jár t fe l" abban az időben, s nyilván 
erről szólt az énekes is (88). 

Néhány sajtóhiba (pl. a 79. lapon az év-
szám helyesen 1698 helyett 1694; a 116. és 
117 jegyzet szövege fölcserélődött stb.) is 
zavar ja az olvasót. Tipográfia szempont-
jából is változatosabb lehetne az egyébként 
szép kiadás. Györffy arcképét a címlap előtt 
szívesen ve t tük volna. 

Péter Lásztá 

ÚJFALVY SÁNDOR : EMLÉKIRATOK A REFORMKORI E R D É L Y R Ő L 1854—1855 

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Jékely Zoltán. Magvető Könyvkiadó, Budapest , 
1955. Magyar Könyv tá r . 

„Egyetlen bir tokunk az emlékezet!" — 
kiál tot t fel Űjfalvy Sándor romant ikus pá-
tosszal, de őszinte fájdalommal, 1854-ben, 
amikor úgy érezte, hogy hazája fölött „a 
kérlelhetetlen halál öldöklő angyala a vég-
órát felszámlálta", — amikor „a romlatlan 
keblű magyarnak százszorozott kegyelet-
tel kell csüngenie múl t ja emlékein". 

A múl tnak ez az örökkön való ébrentar-
tása, jelenné mentése hagyomány Erdély 
társadalmának és irodalmának történelmé-
ben : erőt és bíztatást adot t válságos eszten-
dőkben, és családdá kovácsolta a nemzetet, 
melyet nemegyszer végső pusztulás fenyege-
te t t . A nemzeti és családi emlékezés a nemesi 
Erdélyben egy : aki családjáról szól, az egész 
erdélyi hazáról beszél, mert ot t mindenki 
a tyaf i és rokon, s ott mindenki tud minden-
kiről és mindenről : a család ügye a nemzeté, 
s a nemzet ügye a családé is. 

A családi szóbeszédek nem röppentek el a 
kimondott szóval : ott őrződnek az erdélyi 
udvarházak levelesládáiban naplók, önélet-
írások, emlékiratok a lakjában ; — az emlé-
kezet irodalommá vált , mert aki mit elmon-
dásra érdemesnek, leírásra szükségesnek tar-
to t t , bizony megírta : nem átal lot t tol lat 
fogni, hogy önkínzó vallomásokban mutassa 
fel az utódoknak a maga és kora életét. 
A hagyományok ereje kényszerítette erre, az 
az állandóan jelen levő történelmi és irodalmi 
levegő, melyet semmi történelmi vagy tár-
sadalmi vihar el nem fú jha to t t , hanem inkább 
éltetőbbé sűrí tet t . Aki ezt a levegőt szívta, 
írni kényszerült. Csoda-e, hogy Erdélyben 

minden nemesi családnak megvan a maga 
Családi Króniká ja? 

Az erdélyi haza sorsán aggódó azonnal 
tollat fogott , ha úgy érezte, hogy táplálnia 
kell „egyetlen b i r tokát" , a sem nemzettől, 
sem egyestől el nem orozható, mindig erő-
sítő, újító emlékezetet. A székelyföldi Mind-
szenti Gábor ezért írja meg a XVI. század 
egyik legszebb prózai darabjá t ; ár tat lan Gálfi 
János ezért végzi el a tömlöcben számadását 
a világgal és önmagával, — mintegy végren-
deletül a nagy családnak, az erdélyi magyar 
nemzetnek, s gyönyörű töredékének utolsó 
monda tá t a bakó vágja ket té ; s börtönben 
végrendelkezik legnagyobb emlékírónk, Beth-
len Miklós, nemcsak a maga igazolására, 
hanem „tanulság okáér t " is ; és ezzel a 
szándékkal tesz vallomást, kedves fanyar 
humorral, if júi életéről a kisnemes Rettegi 
György, •— vagy nosztalgiával a régiekről, 
Erdély változásáról a főúr Apor Péter. Mert 
az emlékezés nosztalgia is, felmutatása annak , 
hogy a múlt volt a t isztább, az erősebb, az 
igazabb, az emberibb, de értsd hozzá azt is : 
a jelen csak akkor igaz és szép, ha benne él a z 
egész múlt . 

Ez a végrendelkező szándék, ez a nosztal-
gia, hazájának siralmas állapota kényszeríti 
írásra az erdélyi emlékírók egyik legjelentő-
sebb a lak já t , Űjfalvy Sándort is : Naláczi 
József hallatlanul érdekes és töredékben 
marad t emlékirata — melyre Űjfalvy köny-
vének előszavában hivatkozik — csak a köz-
vetlen indí t ta tást ad ja . Űjfalvy maga szin-
te-szinte céhbeli szépíró : vadászhistóriáiban 
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