
SELMECZI KOVÁCS ATTIL'A

Győrffy István agráretnográfiai
kutatásai

Győrffy István agráretnográfiai kutatásai annak az Alföld-centrikus tudomá-
nyos munkásságnak legerőteljesebb vonulatát jelentik, amely a nevéhez fűződő
felfedezések egész sorát eredményezte. A tanya, az alföldi kertes települések,
a hajdúvárosok, a szilaj pásztorkodás, a kötetlen gabonakezelés: a takarás és a
nyomtatás mind olyan tudományos felismerés pillérei, amelyek nemcsak az
alföldi népi kultúra, hanem a Kárpát-medence néprajzi vizsgálatának is alap-
jául szolgálnak. Győrffy István munkássága óta ugyanis az Alföld nem pusztán
egy tájegységet jelent az etnográfus számára, hanem mindannak a kulturális
jellemzőnek az összességét, amely alapvetően eltér a hegyvidéki, a szűkebben
vett európai népi műveltségtől. Mindannak a sajátosságnak komplex együtte-
sét, amit Győrffy István foglalt tudományos rendszerbe, és amely ma is eleven
hatóerőként van jelen a magyar néprajztudományban.

Győrffy a település, az állattartás és a földművelés kérdésköreit egymással
szoros összefüggésben vette vizsgálat alá. Már kezdettől jellemző rá, hogy rend-
kívül nagy anyagot tud átfogni elemzéseiben, mégpedig olyan módon, hogy a
népi kultúrát a maga természetes egységében szemléli és kezeli. Ebből az egyé-
ni látásmódból táplálkozott települési vizsgálatainak sajátos komplexitása.
Talán nem járunk messze az igazságtól, ha ebben képzettsége (geográfusi,
levéltárosi, történészi) helyett a szülőföldet, a Nagykunságot és azt a paraszti
műveltséget tartjuk meghatározónak, amibe beleszületett és amiben nevelő-
dött. Hiszen egyértelműen ez volt a forrása annak a belső látásmódnak, prob-
lémaérzékenységnek, amely őt a néprajztudomány meghatározó egyéniségévé
avatta. Arra tanított, hogy a táj és annak fizikai földrajzi adottságai, klimatikus
viszonyai, valamint a történelem, ami az adott tájhoz kapcsolódik, együttesen
segítik megérteni a jelenben a múltat, vagyis a népélet folyamatos alakulását.
Amint egyik egyetemi előadásában megfogalmazta: „ahhoz, hogy egy magyar
falu településformáját megértsük, a birtoklástörténetnek, a gazdaságtörténet-
nek és az ősfoglalkozásoknak ismerete szükséges."

Ennek a sokrétű feltárómunkának kiindulási pontját a tanya jelentette. Korai
tanulmányától (A nagykun tanya. Néprajzi Értesítő, 1910) egészen a nagy szin-
tézisig (A magyar tanya. Földrajzi Közlemények, 1937) közel három évtizeden
át számtalan alkalommal foglalkozott ezzel a témával, többször átfogalmazta,
kibővítette véleményét. Noha kezdetben a tanya létrejöttét a török pusztítás
nyomán előálló nagyhatárú településekkel és a mezőgazdaság racionalizálódásá-
val hozta kapcsolatba, idővel mind jobban foglalkoztatta az a kérdés, hogy
vajon nem létezett-e a török világ előtt is az Alföldön tanyaszerű település? A
tanya eredetének felderítése felé az 1920-as évek közepén tett újabb felfede-
zése lendítette, amikor az alföldi városok régi térképeinek tanulmányozása
közben nagy intuícióval döbbent rá az európai településformáktól merőben
elütő alföldi kertes városok meglétére.
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A megosztott település kertségét Győrffy már a felfedezés pillanatában
szoros kapcsolatban látta a tanyával. Ez az összefüggés lett a kulcsa a magyar
tanyáról 1937-ben közreadott munkájának, melynek alapgondolatát így fogal-
mazta meg: „A tanya tehát főleg abban különbözik minden más európai magá-
nyos településtől, hogy nem önálló telep, hanem függvénye egy népes földmí-
vestelepnek, a gazdavárosnak." Ennek értelmében — nagyívű elképzelése sze-
rint — a nagy kiterjedésű alföldi tanyarendszer a kertes településekből alakult
ki, amit sajátosan magyar jelenségnek tartott. A kertes település pedig, mint a
jelentős méretű nagyállattartás legmegfelelőbb formája — a keleti analógiák
alapján — az extenzív, nomád állattartásból ered. Vagyis a magyar tanya nem
más, mint a nyári és a téli szállás között költözködő kétlaki életforma átvitele
a földművelő gazdálkodás keretei közé.

Győrffynek a tanya eredetével kapcsolatban tett megállapításaiból egyértel-
műen kiviláglik, hogy a tanyás település és a nyomásos határhasználati forma,
a fordulókényszer kizárja egymást. Vagyis ahol tanyatelepülés volt, ott nem
lehetett nyomáskényszer, tehát valami más földhasználati rendszernek kellett
lennie. Ennek a nagyon lényeges és mindmáig kiaknázatlan eredménynek alap-
ján az alföldi földhasználati formára a „szállásos rendszert" lehet valószínűsí-
teni, melynek előzményei II. Ulászló törvényei nyomán a török előtti időkből
látszanak fölsejleni. — És csak a terminológia értelmezésén fog múlni, hogy
Győrffy intuíciói mennyire vágnak egybe a földhasználat jogi és gazdasági
rendjét a jövőben alaposabban és differenciáltabban feltáró agrártörténeti
kutatások eredményeivel.

Győrffy István nagy súlyt helyezett az alföldi pásztorkodás kutatására is,
mivel korán felismerte, hogy a szilaj állattartási forma, amit önálló típusnak
tekintett, lényegesen eltér a környező területek állattartási rendszereitől és kap-
csolatot mutat az oroszországi török—tatár népek pásztorkultúrájával. Alföldi
pásztorépítkezési vizsgálatai arra a belátásra juttatták, hogy ahol az Alföldön
ázsiai jellegű pásztorkodást lehet találni, abban nem a honfoglaló magyarság,
hanem a később beköltözött török—tatár eredetű kun nép relikviáit kell keres-
ni, mert ahol a pásztorélet virágzik, csaknem mindenütt a kunok elmagyaroso-
dott utódai élnek. Pásztorépítkezésük pedig egyaránt különbözik a dunántúli-
tól, a felvidékitől és az erdélyitől. Az 1927-ben kiadott összefoglalása (Das
Bauwesen der Hirten im Ungarischen Tiefland, Debrecen) az alföldi pásztor-
építkezésről európai vonatkozásban is egyedüli rendszerező tárgymonográfia,
amely a hagyományos állatenyhelyek és a pásztorok részére szolgáló nádépít-
mények pontos leírását, gazdagon illusztrált tipológiáját nyújtja.

A nomád jellegű rideg állattartás történetileg hiteles, eleven tablóját A szilaj
pásztorok című írásában rajzolta meg. Győrffy e témában és műfajban tudott
igazán feloldódni, hogy lebilincselő olvasmánnyá formálja széles néprajzi és
mély történeti ismeretanyagát. Különös képességei között kell számontartani
azt a rendkívüli megjelenítő erejét, amivel a letűnt alföldi pásztoréletet a maga
élő teljességében tárja olvasója elé. ízesen, gazdag nyelvi fordulatokkal kelti
életre a hajdani szilaj pásztorok, a pákászó, a rétet lábaló emberek alakját, idézi
meg különös életüket, sajátos világukat. Néprajzi irodalmunkban mindmáig
páratlan tudománynépszerűsítő munka, amely a tudományos életben is pozitív
visszhangot váltott ki. Példa okáért idézzük a történész Domanovszky Sándor
véleményének néhány mondatát: „Győrffy komoly levéltári kutatásokat vég-
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zett, hogy fölkutassa azokat az írott emlékeket, melyek a népélet régi állapo-
tára fényt derítenek. .. .A szilaj vagy rideg pásztorkodásnak ez a mesteri képe
a régi magyar állattenyésztést állítja elénk az eleven élet gazdag színeiben."

Az alföldi állattartás múltjának nyomozása szorosan összefonódott Győrffy
településvizsgálataival. A két témakör érintkezési pontját a nagymérvű állat-
tartásra berendezkedett kertes városok jelentették. Amint egyhelyütt megfo-
galmazta „a teljesen szilaj tartásmód nagyjából az Alföld azon vidékén volt el-
terjedve, ahol ma tanyarendszert találunk. A szilaj tartásmódot a lakott tele-
pek nagy távolsága konzerválta, a tanyarendszer pedig kifejlesztette. Végered-
ményben a török dúlás idézte elő a mai állapotot, mely a sok elpusztult falu
helyén kevés, de népes telepet létesített, ahonnan a roppant kiterjedésű határt
járható utak hiányában másképpen hasznosítani nem lehetett" (A magyar
tanya, 1937).

Az állattartás vizsgálatában mindig nagy figyelmet fordított a tájfajtákra,
amit a pásztorélettel legszorosabban összefüggő tényezőnek tekintett. Történeti
kutatásaiban nagy aggodalommal követte azt a gyökeres változást, amely a
pásztorkodás, állattartás jellegének átalakulásával az ősi magyar tájfajtákat
teljesen kihalásra ítélte. A néphagyományról és a nemzeti művelődésről szóló
programhirdető tanulmányában (1939) keserűen vette számba mindazokat a
háziállatokat, amelyek a XIX. században áldozatul estek a meggondolatlan vál-
toztatásnak, divatnak. Amint írta pl. a mangalica kedvéért kipusztítottuk a
bakonyi és szalontai disznót, amely nem ismerte a sertésvészt. Később változott
a tenyésztés célja, hússertésre lett szükség, ezért meg kellett honosítani az angol
hússertést, ezt azonban állandóan tizedeli a betegség. A XVIII. század végén
behozott merinó juhért pedig a századfordulóra csaknem teljesen kiirtottuk a
rackát. Most viszont a subának való rackabőrt Romániából kell hozatnunk. A
kontinentális klímához nagyszerűen hozzáedződött ridegmarha a tuberkulózist
nem ismerte. Ha 30—40 évvel ezelőtt tejhozamra tenyésztettük volna ki a ma-
gyar marhát, ma nem kellene drága pénzen betelepíteni az idegen marhát.
Mindezek a példák, melyeket tovább lehet sorolni, a népi hagyomány, saját
értékeinek lebecsüléséről tanúskodnak.

Győrffy települési és állattartási vizsgálataihoz tematikusán és időben is
kapcsolódik az alföldi földművelésről írott nagy tanulmánya, amelyet Takarás
és nyomtatás az Alföldön címmel adott közre (Néprajzi Értesítő, 1928). A cím-
ben szereplő két fontos munkaszakasz: az aratás és a szemnyerés mutat leg-
szembeötlőbb eltérést a hegyvidéki gazdálkodástól. Alföldi sajátosságként
állapította meg a búzatermelés elsődlegességét, a kasza kizárólagos használa-
tát, amelyhez az aratás értelmű takarás terminológia és a rendrevágás tech-
nikája kapcsolódott. Ezzel szemben az aratósarló használatát és az aratás el-
nevezést tájilag jól elhatárolhatóan találta jellemzőnek a rozstermelő homokos
vagy magasabban fekvő domb- és hegyvidéken.

További fontos különbséget jelent, hogy a sarlós aratás együtt járt a gabona
kévébe kötése, míg a kaszával való takarásnál a gabonát nem kötötték kévébe,
vagyis a hagyományos alföldi aratásmód nem más, mint a gabonának széna
módra történő kezelése. Ide sorolható még a gabona vontatása, a szabad szérűn
végzett nyomtatás: az elterített gabona lovakkal való kitapostatása. Az Alföld
egész területét felölelő áttekintésnek nagy erénye, hogy időhöz és helyhez köti
azokat a változásokat, amelyek az alföldi gazdálkodásban a múlt század máso-
dik felétől, az árvízmentesítések után mind erőteljesebben teret hódítottak.
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Tanulmányának hatalmas leíró anyagával Győrffy megerősítette és földraj-
zilag kijelölte Csaplovics János és Ditz Henrik által az előző évszázadban leírt
kettős gazdálkodási rendszert. Világosan kirajzolódott előtte, hogy az alföldi és
a hegyvidéki földművelés közötti lényeges eltérés egybevág a település és az
állattartás terén általa tapasztalt különbségekkel. Ennek hatása alatt jutott
arra a következtetésre, hogy az alföldi mezőgazdálkodási rendszer teljesen össz-
hangban áll a külterjes állattenyésztő életmóddal. Ezért „nomád" mezőgazdál-
kodás" jelzővel illette, szemben az Európában általános „helyhez kötött gaz-
dálkodás"-sal. — Ezen megkülönböztetés is egyértelműen tanúsítja, hogy nála
a nomád terminológia a helyhez kötöttség ellentétpárja.

Földművelésvizsgálatának szembeötlő sajátossága a történeti források, a más
témaköröknél megszokott hatalmas levéltári anyag mellőzése. Jóllehet a vizs-
gálat tárgya: a munkafolyamat és annak eszközkészlete recens adatokkal is
plasztikusan kidomborítható; mégis bizonyosra vehetjük, hogy szándékosan
tekintett el a levéltári adatok alkalmazásától. A hagyományos gazdálkodás ket-
tősségét meggyőzően bizonyító, azt földrajzilag is dokumentáló élő anyagot
igyekezett mielőbb közreadni. Ezt sejteti a megfogalmazás lendülete, de bizo-
nyos zaklatottsága is. Hiszen éppen a húszas évek második fele az az időszak,
amikor települési és állattartási tanulmányaiban hatalmas történeti forráson
át talált rá az európaitól merőben eltérő alföldi gazdálkodási módra, és ebbe a
nagy történeti összefüggésbe a „jelenkutatással" feltárt földművelési szisztéma
is teljesen beleillett. Ez a felfedezés: egy ősi életforma egészét megidézni vágyó
koncepció ütközik ki a „nomád mezőgazdálkodás" szinte szimbolikus termi-
nológiájában.

Mezőgazdálkodásunk kettősségének szem előtt tartásával írta meg néhány év
múlva A magyarság néprajza földművelés fejezetét, melyben nagy figyelmet
fordított az ősi gabonafélékre, a földhasználat valamint a település és a mező-
gazdálkodás viszonyának történeti alakulására, a tanyás és a nyomásos gazdál-
kodás táji körülhatárolására. Mindvégig különös súlyt helyezett az egyes mun-
kaeljárások eszközkészletére és terminológiáira. Egyéb földművelési tárgyú fel-
dolgozásaira is jellemző a munkatechnika és az eszközök dialektikus kapcsola-
tának alapján végigvezetett munkafolyamat-vizsgálatok.

Győrffy István agráretnográfiai vonatkozású munkáiban gyakran szereplő
nomád szó, valamint „nomádos szemléletmód" jelenti életművének talán leg-
vitatottabb területét. Ugyanis a rokontudományok, de olykor a néprajzkutatás
maga is a nomád és ősi jelzőt, Győrffy kedvelt szóhasználatát az Árpád-korba,
sőt a honfoglalás előtti időkre visszanyúló hagyománytartalommal ruházza fel,
és kulturális megszakítatlanságot, változatlanul továbbélő keleti örökséget
érzékel benne. Noha egyes etnográfusaink az újabb szaktudományos eredmé-
nyek alapján Győrffy konkrét részleteredményeinek korrekciójával közelítik
meg ezt a problémát, ma is felbukkan olyan vélemény, amely „téves elképze-
lésre alapozott tudományos mondanivalóként, a magyarság életmódjára a leg-
utóbbi századokig kiható nomadizálás emlékeiként" fogja fel Győrffy szóhasz-
nálatát, szemléletmódjának tartalmát.

Mindezen vélekedések azonban írásainak felületes ismeretéről vagy koncep-
ciójának félreértéséről, félremagyarázásáról tanúskodnak. Ennek bizonyságául
Győrffynek olyan tanulmányát citálhatjuk, amelyben közvetlenül a honfoglaló
magyarság gazdálkodásával kapcsolatban fejtette ki véleményét. Az ősi magyar
földművelés című tanulmányában (megjelent a Búvár 1935. évfolyamában) a
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néprajztudományban elsőként tett kísérletet arra, hogy a nyelvtudomány, a
régészet és az etnográfia eredményei alapján rekonstruálja a honfoglalók gaz-
dálkodásának arculatát, eszközeit, munkatechnikáját. Ezen vizsgálatára épülő
következtetéseit pedig így fogalmazta meg: „Az Alföldnek a közelmúltban még
erősen nomád jellegű mezőgazdálkodását azonban nem tekinthetjük a honfog-
lalás előtti magyar mezőgazdálkodás egyenes leszármazottjának, mert ősi gaz-
dálkodásunk a nyelvi adatok bizonysága szerint nem vált olyan határozottan
kétfelé, mint még a múlt században is. Az alföldi gazdálkodás nomád jellegét
a török világ pusztításaival magyarázhatjuk. A törökdúlás előtt ugyanis a mai
nagyhatárú népes alföldi városok helyén szűkhatárú kis falvak állottak, me-
lyekben nyomásokra osztott szántóföldeken gazdálkodtak. Később a török világ
alatt elpusztult vidék népe egy-egy megmaradt faluba vagy városba verődött
össze. Ezek a népes faluk, városok magukhoz ragadták az elpusztult falvak
határait, amelyeken azután külterjes állattartást űztek. A tanya vagy régibb
nevén szállás megvolt ugyan már a török világ alatt is, de ekkor még kizárólag
jószágteleltető építmény volt... A mezőgazdasági tanyarendszer tehát újabb
települési forma, de nem nyugatról jövő művelődési hatás, hanem az ősi magyar
állattartás hajtása. A legelőkön levő jószágteleltető szállásnak a maradványa.
Ma is itt teleltetik ugyan még a jószágot, de már az egész tanyaüzem a föld-
művelés céljait szolgálja." Félreérthetetlen megfogalmazása mindez azon ko-
rábbi vizsgálati eredményeinek, melyek szóhasználata félreértésre adhatott
okot. De hogy még világosabban lássuk a nomadizmussal kapcsolatos állásfog-
lalását, idézzük tanulmánya összességét, mely szerint „A magyar mezőgazdál-
kodásnak európai hagyományai is vannak... Mégis azt mondhatjuk, hogy a
földművelést a honfoglaló magyarság már az őshazában ismerte és gyakorolta,
.. .így honfoglaló őseinket a legjobb esetben is csak félnomádoknak tekint-
hetjük."

A magyarság őstörténetével foglalkozó írása a maga korában merőben új-
szerű felfogást képviselt, és méltán váltott ki éles bírálatot. Győrffy „nomadiz-
musának" valós tartalmára és korabeli megítélésére is fényt vet a kortárs
Cs. Sebestyén Károly reflexiója, aki Győrffyt tájékozatlannak nevezte a nomád
pásztorkodás kérdésében, mert „csak ezzel magyarázható, hogy tagadja a ma-
gyarság teljes nomádságát". Ez a megcsontosodott nézet, mely szerint a magya-
rok a honfoglalás előtt a földművelést egyáltalán nem ismerték, és a földet leg-
feljebb idegen szolgáikkal műveltették, még az 1950-es években is tartotta
magát. Noha az utóbbi időben a néprajtzudomány is számottevően hozzájárult
ennek cáfolatához, Győrffy ezen fontos, tudománytörténeti értékű munkájáról
megfeledkezett. Pedig ennek a tanulmánynak ismeretében a tudománytörté-
neti értékelés önmagával kerül ellentétbe, amikor agráretnográfiai gondolat-
rendszeréből kiolvasható nomadizmust differenciálatlanul honfoglalás előtti
hagyatéknak tekinti, és ezért feltétlenül korrekcióra szorulónak, netán tudo-
mánytalannak bélyegzi.

A helyes megértés okából feltétlenül figyelembe kell vennünk Barabás Jenő
azon lényeges tudománytörténeti magyarázatát, mely szerint a nomád szó
Győrffynél gyakran széles értelemben használatos, nem asszociálódik a pász-
torkodáshoz, hanem ellentétpárja a helyhez erősebben kötött gazdálkodásnak,
életmódnak, amelyben a mozgékonyság, a helyi kötetlenség dominál. Nála a
nomadizmus kérdése karakterológiai probléma, mely szerint a településben és
a gazdálkodásban kimutatható nagymérvű mozgékonyság még akkor is törté-
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nelmi hagyományunk lehet, ha egyes konkrét megnyilvánulásai a középkor
végén vagy egyenesen az újkor folyamán jöttek létre.

A harmincas évek végén azonban Győrffy nomád koncepcióját már sokkal
inkább határozott művelődéspolitikai irányultságnak kell látnunk. Hogy éppen
az agráretnográfiai kutatásaira épülő tudományos gondolatrendszer milyen
szervesen illeszkedett bele művelődéspolitikai programjába, arról A néphagyo-
mány és a nemzeti művelődés (Budapest, 1939) című munkájának megfelelő
fejezetei egyértelműen vallanak. Győrffy korszakos jelentőségű tudományos
eredményei, mint a tanya, a kertes település, a rideg állattartás, a kötetlen
kezelésű gabonagazdálkodás végső soron mind olyan etnikus specifikum fel-
tárását jelentették, amelyet egyenrangú tényezőként állíthatott szembe a nyu-
gateurópai műveltséggel; amellyel a háborús veszélyben a nemzeti öntudatra
ébresztő művelődéspolitikáját megalapozhatta; amelyből a német kultúrfölény
mind sodróbb propagandájának gátat emelhetett. Ez a politikusság is hozzá-
járult ahhoz az egyoldalúsághoz, amellyel Győrffy ez időben a magyarság
etnikus produktumait, hagyományos népi kultúráját már valójában nomád
eredetűnek, keleti gyökerűnek minősítette.

Győrffy István élete utolsó éveiben kifejtett aktív közéleti tevékenységével
következetesen szembehelyezkedett a német expanzióval, éppen annak a szak-
tudománynak a segítségével, amely a legalkalmasabb és leghatékonyabb ki-
szolgálója lehetett volna a háborús készülődés táplálta ferde indulatoknak,
nemzetiszocialista érdekeknek. — Tette mindezt népe, nemzete szeretetéből,
tudósi elkötelezettségből, mert — amint Illyés Gyula szólt róla — ,,A magyar
nép tudósa volt. Szeretném így is mondani: a magyar nép lett tudóssá benne."

Győrffy Ütvén s*fléh««. (SthnülUr Lajtes festménye 1925.)
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