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Nagykunsági krónika. ([Bcv.] Vargyas Lajos.) (3. kiad.)
[Bp.] 1955, Szépirod. Kiadó. 183 1. 19 cm.

A viszontlátás boldog örömével vettem
kezembe ezt a szép 'köntösben újra meg-
jelent könyvet. Mikcr jó harminc esz-
tendővel ezelőtt az első háború utáni
nagy gazdasági összeomlás idején szegé-
nyes köntösben, silány papíron, szeré-
nyen, mondhatni: szegényen e'.ébem ke-
rült, szinte bizalmatlanul nyúltam utána,
de már első lapjával rabul ejtett. Egyike
azoknak p. könyveknek, melyeknek em-
léke évtizedek múltán is bennünk zsong.

Egy örökre letűnt világ, egy elmúlt
életforma, a mi kedves Nagykunságunk
egykori mccsárvilágának, lápjainak, ren-
geteg nádasainak, rétjeinek és e tájak
sajátos emberfajtájának, a szilaj pász-
tcrcknak, halászoknak, darvászoknak,
pákászoknak élete kelt újra életre előt-
tem egy megejtően szemléletes, festői
előadás és egy szépen zengő nyelv va-
rázslatában.

S milyen érdekes egymásra-találása
most az irodalomnak és a tudománynak:
egy néprajzos munkáját a Szépirodalmi
Kiadó adja ki. Ennek a szokatlan, de
örvendetes jelenségnek a magyarázata
az, hegy Győrffy István, a karcagi szűr-
szabó fia, nemcsak tudós volt, nemcsak
az Alföld néprajzi kutatásának elindító-
ja és legnagyobb művelője, nemcsak cso-
dálatosan gazdag tudású, széles'átókörű,
sokoldalú szakember, hanem író is a
javából.

Tudós volt, aki letette a vaskalapot,
sutba dobta a német tudományos stílus
emlőin nevelkedett tolvajnyelvet, s ta-
nított, mesélt, elandalított az édesen zen-
gő nyelven, melyet az ő szeretett kunsági
népe beszélt. író is volt, aki nemcsak
ösztövér tudományos adatokat céduláz,
hanem életet mutat meg. nemcsak az
eszével dolgozik, hanem a szívével is
érez, szeret, sajnál és emlékszik. Innen
van a szilaj pásztorok, rétes emberek
sehol másutt föl nem található életének
eleven rajza. Egy olyan életformáé,
amely Győrffy gyermekkorában már
utolsó pillanatait élte ezen a tájon, ahon-
nan egykor, a tavaszi vizek idején csó-
nakon lehetett toronyiránt utazni Nagy-
váradig, s ahol aggodalommal várták a
víz tavaszi árját, mint az egyiptomiak a
Nílus mellett, mert kenyeret hozott az

embernek, füvet a jószágnak. (A szilaj
pásztorok, A rétes emberek.) Elvezet az-
után ennek a sokat- szenvedett Nagykun-
ságnak a múltjába is, a török-, tatár-
dúlások rémségeibe (A lőzérhalmi eset,
A futás), megmutatja a nyakas, kálvi-
nista kunság örök birkózását a habsbur-
gi katolizáló elnyomással (A karcagi
templomépités). Bepillanthatunk e táj
népének sajátos lelkiségébe (Kuruzslók,
boszorkányok, Káromkodók). Elmeséli a
török hódoltságot követő habsburgi „fel-
szabadítás" ostorától és kimondhatatlan
szenvedéseitől űzött kunok vándorlását,
új fészek-keresését (A mi emigránsaink.
Megérezteti velünk a • kunsági, képekben
gazdag, romlatlan népnyelv édes ízét (A
régi szóbeszéd), s a néprajzes érthető mé-
labújával siratja el a gyorsan eltünedező
nepszekásekat (Tánciskola a dülőúton).

Életkép, táj- és tárgyi néprajz, lélék-
rajz, elbeszélés, történelem, nyelvészet,
stb. egy csokorban. Milyen változatos,
heterogén témák, s mégis milyen egysé-
ges képben emelkedik ki belőlük egy
szemvillantásnyira Győrffy szeretett
Nagykunságának, "a mi hányatott múltú,
szűkebb pátriánkrak derűí-berús képe.
Azt adja ebben a könyvben, amivel a hi-
valalos történetírás adósunk maradt: egy
nép, a szegény nép életének, küzdelmei-
nek, szenvedéseinek, örömének, bánatá-
nak képét, nem pedig királyok s hadve-
zérek erszágpusztító machinációit.

Csak egyet sajnálok, hogy ilyen pucé-
ron bocsátották útjára ezt a különben
ízléses és igazán szép könyvet. Egyetlen
i'Iusztráció nélkül ma, amikor kiadóink
csak úgy ontják a pompásabbnál pompá-
sabb illusztrált müveket. A Szépirodal-
mi Kiadó illetékesei bizonyára ismerik
e könyv első fejezetének a Debreceni
Földrajzi Intézet égisze alatt 1928-ban
megjelent és pazarul illusztrált külön-
kiadását. Benyovszky István remek raj-
zai most is önként kínálkoztak, hogy
egyikük-másikuk ebben az új kiadásban
is napvilágot lásson.

Végül igaz elismeréssel emlékezünk
meg Vargyas Lajos bevezető írásáról,
melyben szakavatott tollal és meleg szív-
vel ismerteti Győrffy István munkássá-
gát.

Betkowski Jenő
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