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(Részletek)
Győrffy István 1884-ben született, és ezekben az években született a magyar

tudományosságnak, és hadd tegyem hozzá: a magyar irodalomnak és művé-
szetnek egy hatalmas nemzedéke, az a nemzedék, amelyet azt hiszem joggal
a második magyar reformnemzedéknek szoktunk nevezni. Az a nemzedék,
amelynek tagjai között ott van Bartók és Ady, Kodály és Babits.

De maradjunk szűkebben a tudomány körénél. Ezekben az években születik
a magyar társadalomtudománynak, — a természettudományról most nem szó-
lok — a magyar humántudományosság első nagy nemzedékét abban a poziti-
vista nemzedékben látjuk, amelyik a reform-kor indításait összegyűjtve és az
európai pozitivizmus indításait felhasználva első ízben tett kísérletet bizonyos
alapvető munkák megírására, nagy forrásgyűjtemények kiadására, tehát egy
olyan nagy nemzedékben, amely létrehozta pl. a Nyelvemléktárat, az első ösz-
szefoglaló irodalom- és világirodalom-történeteket, az első nagy szótárakat,
akkor ennek az első nagy nemzedékünk a munkáját folytatja, és nagyon magas
európai szintre emeli a következő nagy tudósnemzedék, amelynek színképe
Horváth Jánostól Szekfű Gyuláig, Eckhardt Sándortól — és most akarattal
mondok látszólag nem ide tartozó, vagy a köztudatban nem egészen itt emlege-
tett neveket — Kerényi Károlyig, Lukács Györgytől Mannheim Károlyig,
Győrffy Istvántól Ferenczi Sándorig terjed.

A magyar tudományosság e nagy nemzedéke többségében a magyar egyete-
meken, a húszas—harmincas években kezdte kifejteni működését. Felkészülési
szakasza a tízes évekre esett, amikor Eötvös-Kollégiumi tanárként, vagy mú-
zeumi tisztviselőként készült pályájára. Egyes tagjai idehaza, más tagjai kül-
földön dolgoztak, e nagy nemzedék utolsó tagjai a hetvenes években haltak el.
Ezt a nemzedéket úgy gondolom az eddiginél jobban kell megismernünk, mé-
lyebben értékelnünk.

De nem csak abból a személyes okból, hogy néhányunknak — akik itt ülünk
— ez a nemzedék volt a tanára, professzora, útnak indítója, de általános néző-
pontból is ma úgy látjuk, hogy ez a nemzedék a maga sokrétűségével, politi-
kailag a liberális konzervativizmustól a szocializmusig, módszertanilag a fakto-
lógiától, a szellemtörténetig terjedő skálán nagyon jelentőset adott a magyar
szellemi életnek, és eredményeikre tovább is kell építenünk.

Ebbe a folyamatba illeszkedik Győrffy István tudományos pályája is, és azt
gondolom, hogy baráti, emberi és munkatársi kapcsolatai e nemzedékkel meg-
határozók az ő pályájára nézve is. Győrffy István és Kodály Zoltán neve pél-
dául nemcsak a ,.honti igricek" anekdotájában kapcsolódik egybe, — hosszú
együttes munka, együttes gondolkodás köti össze őket.

Hadd lépjünk egy fokkal közelebb Győrffy alakjához: pályáján van egy-
néhány olyan vonás, amely megkülönbözteti a többiekétől, — és utódaitól is.



Hadd emlékeztessek csak arra a tényre, amely szinte minden előadásban
vezérfonalként szerepelt, azaz: egyéni tudományos pályája „eredeti felhalmo-
zására". Tehát a ténytiszteletre, az adattiszteletre, a terep- és levéltári kutatás
megbecsülésére. Ma sok fiatal kutató úgy véli, hogy ez elvetendő pozitivista
hagyomány. Valóban, ez a 19. század tudományban, tényben, tudományos
igazságban való hitének folytatása. Az a nemzedék, amelyhez Győrffy és amely-
hez az én professzoraim közül Horváth János, Eckhardt Sándor és Laziczius
Gyula tartozott, hitt abban, hogy van megközelíthető tudományos igazság, hogy
a tények és adatok mennél teljesebb feltárása egy lépéssel közelebb visz ehhez
a tudományos igazsághoz, és magábaélte, magával hozta azt az iskolázottságot,
amely az alapkutatás, az alapvető forráskutatások fontosságát emeli ki. A mi
tudományunkban ezt úgy is nevezik, hogy filológia nélkül nincs esztétika, —
én úgy gondolom, hogy ez a ténytisztelet, a tényekben való hit, az összefüggé-
sek feltárása az adatok segítségével, változatlan, és folytatandó hagyománya a
tudományos kutatásnak.

Természetesen Győrffy István azért volt jelentős tudós, mert nem állt meg
a tények feltárásánál, ez csak munkája alapja volt, és bár itt elhangzott, hogy
nem olvasott történetfilozófiai munkát, de lehet úgy is, — és szintén elhangzott
ez a megállapítás — elméletet művelni, hogy az ember nem teszi közszemlére
az állványzatot. Hogy a hasonlatom világos legyen: vannak olyan tudományos
művek, amelyek úgy építkeznek, mint az a ház, amely kívül hordja az áll-
ványzatát, lehet, hogy belül nincs is semmi, de az állványzat megvan, azaz a
módszertani apparátus megvan, a lényeg kevés. Ö azok közé tartozik, akik talán
nem szögezték le egy külön elméleti traktusában módszerüket, de rendkívül
mélyen magáévá élt egy módszert, a tények egymáshozfűzésének, a koncepció
megalkotásának módszerét.

Ilyen szempontból én hadd emeljem ki azt a másik motívumot, amely itt
minden egyes előadásban elhangzott, és ez a történetiségé. A világ történetien
látása, a szinkron és diakron szempontok összeegyeztetése, az idő érzése ugyan-
csak az a nagy 19. századi tudományos hagyomány, amelyet nálunk ugyanez
a nemzedék örökölt és tett munkája alapjává. Gondoljanak Kodály zenetörté-
neti munkásságára, gondoljanak a magyar történeti nyelvtanra, gondoljanak
arra, hogy Horváth János mit tett azért, hogy a magyar irodalom története
megíródjon, és gondoljunk a magyar történelem módszertanának olyan ujjá-
alakítóira, mint Hajnal István, Szekfű Gyula vagy Domanovszky Sándor,
Mályusz Elemér.

Ezt azért emelem ki, mert ma — mint bizonyára tudják — sok tudományban
— a néprajzban is — és minden egyes jelenlegi történettudományi ágban kér-
dőjelet tesznek a történetiség elve mellé, — megkérdőjelezik, hogy lehet-e
egyáltalán valamit történelmileg látni, mivel a történelem becsap minket, mi is
azt hisszük, hogy maga a történetiség mondott csődöt. Egyre több olyan törek-
vés van minden tudományágban, amely a jelenkori metszetet és a történeti
szempontot, tehát a szinkron és diakron szempontot mereven szétválasztja egy-
mástól. A néprajzban is van olyan törekvés, tendencia, amely a történeti és
nem történeti módszereket egymással szembeállítja. Győrffy nemzedéke első-
sorban történeti folyamatban látott, és itt rendkívül plasztikusan mutatták be
az előadók koncepcióját, amelynek alapján az elszigetelt tényeket úgy állította
rendszerbe, hogy azok ne csak egyidejű, hanem történeti rendszert is alkos-
sanak.



Elhangzott itt, hogy bizonyos illúziói voltak, hogy bizonyos kijelentéseit most
megkérdőjelezzük, és bizonyos teóriáit már elavultnak látjuk. Hadd hívjam föl
arra a figyelmet, hogy két olyan illúziója, amelyről itt szó van, megintcsak
nemzedéktársai, a magyar tudományosság élvonalának, kortársainak volt közös
illúziója. Az egyik egy múltra irányuló. Tudják, hogy a 19. század eleje óta a
filológus, minden társadalomtudós azt a bizonyos „megcsillagozott alakot"
keresi. A terminust a nyelvészetből veszem, ahol, amikor egy etimológiai sort
összeállítanak, és hiányzik egy tag, akkor egy megcsillagozott, tehát be nem
bizonyított, de rekonstruált alakot tételez föl a nyelvész. Nagyon jellegzetes 19.
század eleji módszertani eljárás ez. Mint egyetemi hallgató, olyan gondolat-
rendszerben nevelkedtem, amelyik a magyar tudományosság egyik feladatává
tette, hogy szinte minden egyes ponton a jelen viszonyaiból próbálja az őstör-
téneti, a korai magyarság állapotát rekonstruálni.

Győrffynek ez az eljárása, hogy megpróbál nagy időszakokban (hogy ma egy
divatos szóval éljek az Annales köréből, „longue durée"-ben, hosszú időtartam-
ban) gondolkodni. Általa látott jelenségeket hat-hétszáz évvel visszafelé meg-
hosszabbítani — az akkori magyar tudományosságnak egyik jellegzetessége
volt. Ezt tette Melich János, ezt tette Pais Dezső, ezt tette sokkal szigorúbb
kritikával, de lényegében így gondolkodott Gombocz Zoltán, így gondolkodott
Kodály Zoltán és iskolája. Mindnyájan tudjuk — s ez a rekonstrukció, a múlt-
nak ez a rekonstrukciója a jelenből visszakövetkeztetve a magyar tudományos-
ságnak egyik alapvető gondolata volt. Én tudom, hogy ma sok ponton kritiku-
sabban látjuk, és nagy érdemei vannak azoknak, akik ennek a módszernek
relativizmusára figyelmeztették és finomították a módszert. De én ma nem
pusztán illúziónak látom, hogy rekonstruálni lehet a maga teljes egészében a
múltat. Úgyhogy én, aki — engedjék meg ezt a személyes megjegyzést — iga-
zán érzékeny vagyok minden miszticizmusra, s különösen faji misztikára: sem
a nomád, sem a kun előzmények kutatásában nem ilyent érzek, hanem a ma-
gyar tudományosságnak azt az indulatát, hogy a múltunkat szeretné jobban
látni. Nem szabad sosem elfelejtenünk, hogy a magyar tudományosságnak min-
dig is az volt — főleg a nyelvészetnek és irodalomtörténetnek, de a történet-
tudománynak is — a problémája, hogy (ellentétben bizonyos népekkel, és most
nem pusztán az itt centrumnak nevezett, fejlett modelleket képviselő országok-
ra, népekre gondolok, — de a román, szláv és germán nyelvcsalád egészére)
saját előzményeink gyér volta miatt mi mindig szükségét láttuk annak, hogy
a rekonstrukció módszerével erősebben éljünk. És megint nagyon személyesen
szeretném mondani, én aki magyar—francia szakos voltam, elsőéves hallgató
koromtól fogva evvel a módszertani kérdéssel kellett szembenéznem: könnyű
a franciának latinból rekonstruálni a nyelv történetét — nekünk magunknak
kell ezt a feladatot elvégezni.

De hadd beszéljek a másik illúzióról. Volt egy illúziója ennek a nemzedék-
nek a jövőről is. És én ezt is ott érzem Győrffyben. Az egész nemzedék — ki
fáradtabban, lemondóbban és rezignáltabban, ki nagyon lelkesen, — hitt egy
virtuális Magyarországban. Hitt egy olyan Magyarországban, amelyet a jelen
fölé lehet építeni hagyományból is, tehát a hagyományt átstrukturálva, át-
konstruálva, és bele akart menekülni egy olyan jövő Magyarországba, amely
jobb, mint az akkori jelené. Ismert Kodály Psalmus Hungaricus-a, ennek a
törekvésnek nagyon jellegeztes példája, és lényegében a népkutató mozgalom-
ban is olyan virtuális Magyarországot kerestek.
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A magam részéről ilyen módon látnám Győrffy István tudománytörténeti
helyét. Ehhez hozzátenném — és ez már a tudomány belső ügye —, hogy a
néprajz bizonyos más filológiai tudományokhoz képest aránylag későn indult
útjára, aránylag sokáig kereste a maga saját módszerét, aránylag soká tartott
önállósodási folyamata. Van olyan tudományág, amely még később emanci-
pálódott. Vele egyidőben Magyarországon a zenetörténet és a művészettörténet,
még később azután a szociológia. Nos úgy gondolom, hogy Győrffy egyike azok-
nak, aki elsőnek fogalmazott meg a magyar néprajz számára egy szintetikus
módszert: jelenkutatásból és történeti kutatásból, nyelvtudományból, régészet-
ből, agrártörténetből. Ezt én azért tartanám szükségesnek hangsúlyozni, mert
ma a legjobb úton vagyunk affelé (a többesszám első személy nem véletlen),
hogy a néprajz egyszer megteremtett módszertani egységét ismét szétválasszuk.
A néprajz különféle területei között ma már egyre kevesebb az átjárás, egyre
jobban eltávolodik egymástól az úgynevezett tárgyi néprajz és szellemi nép-
rajz, társadalomnéprajz és kultúrantropológia, s miközben tudományágunk
egyes más tudományágak területein keresi az interdiszciplináris megközelítés
lehetőségeit, vannak olyan területek, ahol az addig együvé tartozó szétválik.
Talán Győrffy műve — mint ahogy itt elhangzott — példa az ellenkezőjére, az
egység megőrzésének lehetőségére. Természetesen mindnyájan tudjuk, önma-
gunkra is vonatkozik, hogy az igazi tudós az, akit meg lehet cáfolni, tehát biz-
tos, hogy az eredményeinek egy része elavul — mint ahogy mindnyájunk ered-
ményei el fognak avulni, vagy máris elavultak, de azt a lépést megtettük, hogy
rajtunk keresztül, eredményeink és elméleteink cáfolatán keresztül tovább le-
hessen haladni.

És végül sok szó hangzott itt el Győrffy István közéleti munkásságáról. Én
egy évvel korábban kezdtem a budapesti bölcsészettudományi karon tanulmá-
nyaimat, mint Barabás Jenő, 1938 őszén, és akkor, mint buzgó fiatalember min-
denkit fölvettem, akit csak lehetett. És jól emlékszem bejártam — anélkül,
hogy szemináriumain részt vettem volna —, Győrffy óráira, van róla valami
benyomásom. A Győrffy műve akkor a magyar szellemi baloldalnak volt része.
Akkor, ('38—39-ben) mindnyájan tudtuk azt, hogy jön a háború, jön a pusztu-
lás, jön a halál — hiszen lényegében '35-től fogva tudtuk, hogy Budapest had-
színtér lesz. Akkor Győrffy István munkáját, működését, a Néphagyomány és
nemzeti művelődést is mindavval együtt, amiben már akkor vitatkozni gon-
doltunk vele, a magyar szellemi baloldal, a magyar szellemi honvédelem egyik
részének tekintettük. Azért nem véletlen, hogy utóbb — mikor még nehezebb
lett a korszak, és még halálosabb a fenyegetés, mégjobban élére álltak az ellen-
tétek — az ő nevét vette föl a Győrffy István Kollégium.

(A „Zárszó" teljes szövegét közli az ETNOGRAPHIA c. folyóirat 1984/2.
száma.)


