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Győrffy István nagykunsága
a századfordulón

A néprajztudomány mindmáig legnagyobb hatású egyénisége Győrffy István
száz évvel ezelőtt született a Nagykunság központjában, Karcagon. Tudjuk,
hogy a gyermekkor élményvilága mennyire meghatározza az ember egész éle-
tét, gondolkodását, magatartását. A népi kultúrát tanulmányozó ethnográfus
számára kétszeresen is fontos az elbocsájtó közeg, a szülőföld, hiszen élmé-
nyeinek legjava innen származik. A szemléletét meghatározó ítéletalkotás, vé-
leménymondás alapvetően ennek az etikai tartásában gyökerezik, amelyik a
gyermekkor megélt valóságából táplálkozik. Győrffy egész tudósi pályáját a
Nagykunság határozta meg, mindig ide tért vissza példákért, itt kereste, és itt
találta meg tudományos kérdéseire a feleletet. Mind a történeti kérdések bon-
colgatása, mind a néprajzi jelenségek értelmezése nála csak a szülőföld fény-
sugarában valósulhatott meg. Vallotta, hogy a magyar néprajz generális kér-
déseire az Alföldön lehet megtalálni a választ. Az 'Alföldön belül pedig ki-
emelten nagy fontosságot tulajdonított a Kunságnak. A kunok megjelenésé-
vel a magyarság ősi keleti kultúrája konzerválódott, amelyet a török idők to-
vább megtartottak, és az ide érkező ellenreformációs törekvések alig érintettek.

A Tiszántúl protestáns hagyományokon nevelkedő mezővárosi, paraszti kul-
túráját sajátos hely illeti meg művelődéstörténetünkben. Az erdélyi Nagy-
enyed, valamint Sárospatak és Debrecen Kollégiumainak sugárzó ereje egysé-
ges szellemiséget teremtett hazánk keleti tájain. Nemzetben gondolkodó, tra-
díciót tisztelő és ápoló, az elnyomás ellen fegyvert fogó, a kor eszméit befogadó
közösségeket nevelt fel az évszázadok során. Ez a magatartásforma sajátos ön-
tudatban és viselkedésben fejeződött ki. A protestáns Európától Bethlen Gá-
bor fejedelmi udvaráig ívelt a szellemi híd. A Partium volt a közvetítő a Haj-
dúföld, Bihar és a Kunság tájai felé.

A régiek úgy tudták és úgy is mondották, hogy a Háromföld: a Nagysárrét,
a Hajdúság és a Nagykunság — olyan kulturális egységet alkot, amelyik az
együttélés évszázadai alatt a tájhoz idomulva alakult, formálódott, és különö-
sen árnyékában kovácsolódott össze. A mindig futásra, menekülésre kész em-
borek egymásra figyelő, egymást segítő, egymás bajaiban osztozó magatartása
lelhető fel emögött. A közös sors, a közös megpróbáltatás hozta ilyen közel
egymáshoz az itt élő hajdúkat, kunokat és a sárréti, bihari tájak népét. Gyak-
ran úgy összekeveredtek, összeötvöződtek, hogy szét sem lehet választani őket.

Ebben a sajátosan szerveződött világban a Hajdúság mellett külön színfoltot
jelentett a Nagykunság a maga mezővárosi rendszerével, kultúrájával. Ezen a
tájon a török idők óta nincsenek aprófalvak, csak nagyhatárú mezővárosok
sorakoznak egymás szomszédságában. Erdei Ferenc szavaival élve itt nincs vá-
ros és vidéke, itt csak mezővárosok vannak mellérendelve egymásnak, nem
ismerve az egymástól függőség viszonyát. 'A sokezer holdas határokon nagy-
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létszámú nyájak gyarapítják a polgárokat, a náderővel borított rétek, dúsfü-
vű legelők mellett a sűrűn épített tanyák, és a városból kijáró lakosok szor-
gos munkájaként termő földek látványa tette változatossá a határ képét.

A nagykunsági mezővárosok mindegyike teljesen önálló szervezet, egymás
mellé rendelt organizmusok sora, csupán a Jászkun kerület illetve a nádor
rendelkezik fölöttük. Így a városoknak lehetőségük van az autonómiájuk csor-
bítatlan élvezetére. A közöttük levő potenciális előnyt legfeljebb a kedvezőbb
földrajzi fekvés biztosította. Az intézményrendszerek működését a jászkun ke-
rület garantálja, melynek alapja a sokévszázados kiváltságtudat, melyet az
1745-ben szerzett redempciós jog nagymértékben megerősített. A redempció
alapján a jászkun társadalom a szabadparaszti gazdaságszervezés egyik sajátos
modelljét valósította meg a feudális Magyarországon. Ennek gazdasági és tár-
sadalmi kihatása századunk közepéig tettenérhető. Jóllehet maga az organiz-
mus intézményes formáit elvesztette 1876-ban, amikor a kapitalizálódó ország
egységes igazgatásának kialakítását akadályozó feudális előjogokat és territo-
riális szervezeteket megszüntették, létrehozva az újjászervezett vármegyerend-
szert. A Nagykunság ettől kezdve Jász-Nagykun—Szolnok vármegye részeként
Szolnok központtal tagozódott bele az új, kialakuló magyar gazdasági és tár-
sadalmi rendbe. Ez a megrendítő folyamat éppen Győrffy gyermekkorára tel-
jesedett ki. A nagykunsági társadalom nehezen törődött bele a régi kiváltsá-
gok elvesztésébe. Hagyományvilágába mentette át ami átmenthető, az új ér-
tékviszonyokban juttatta kifejezésre a korábbi birtokosság a maga hatalmi,
szervezeti rendjét.

A XIX. század utolsó harmada egyébként is a nagy változások kora az Al-
földön. Erre az időre fejeződik be az egész Alföldet alapvetően átalakító nagy
munka, a folyószabályozás, a Tisza, a Berettyó és a Körösök megzabolázása,
valamint a rétek, mocsarak lecsapolása. Karcag határának közel kétharmadá-
ról eltűnt a víz, hogy azután a sűrűn jelentkező aszály vegye át az uralmat.
Győrffy István így ír erről a változásról: „Nem sürgette a kun ember a bel-
vizek lecsapolását soha. Ha rajta álott volna, ma is minden úgy lenne, mint
régen volt. 'A vízi életbe hatszáz év alatt belenőtt, s ma úgy érzi magát mint
a partra vetett hal. Megszámlálhatatlan jószágállományba eltűnt, csudaszép
tájfajtái teljesen kivesztek. Lecsapolt földjeinek ősereje pár évtized alatt ki-
lobbant. Sívó szik lett a rétek, fertők helyén, mely évről-évre tovább terjed,
és lassanként megeszi az egész határt."

A víz eltűnése a karcagi határon is alapjaiban változtatta meg a gazdálko-
dás többévszázados gyakorlatát. Ahogyan vissza szorult a rét, úgy terjeszke-
dett az eke. A birtokos lakosok sürgették a tanácsot, hogy a felszabadult föl-
deket minél előbb ossza ki, hogy azon termelhessenek. A legutolsó rétosztás
1896-ban volt, éppen Győrffy gyermekkorában. Ekkor huszonhétezer hold le-
gelőt mértek szét a lakosok között. A rétosztás újabb alkalom volt arra, hogy
a mélyben húzódó társadalmi feszültségek a felszínre törjenek. A legelőt a re-
dempciós kulcs alapján élték, a kihajtható állatok létszámát eszerint határoz-
ták meg. Az új helyzetben azt szerették volna elérni a kevés földűek vagy
éppen nincstelen szegények, hogy kiki anyagi erejéhez, tehetségéhez képest vá-
sárolhasson a kiosztásra kerülő földből. A birtokosok erősebb, nagyobb tábora
viszont azt az álláspontot képviselte, hogy őseik már a redempciókor kifizet-
ték ennek a földnek az árát is, így őket illeti, csupán arra hajlandók, hogy a
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mentesítés és a kiosztás költségeit magukra vállalják. Az összecsapás mint aho-
gyan az várható is volt — a birtokos gazdák győzelmét hozta. A szegényeket
egy-kétszáz öles portával elégítették ki a város körüli legelő egy darabjának
a kiosztásával. Ez a terülte ma is Kisföldek vagy Kiskulcsos néven ismert.

'A birtokok arányában kiosztott réteken tanyákat építettek, a megnöveke-
dett földterületet megfeszített munkával fogta művelés alá a lakosság. Néhány
évig a pihent, televényes föld gazdagon fizetett a befektetett munkáért. Csak
később derült ki, hogy ez sokkal rosszabb minőségű föld, mint a tilalmasi ha-
tár. Az acélos tiszavidéki búza komoly jövedelmet biztosított a gazdáknak. A
kereskedők jó pénzért vették meg, jelentékeny haszonnal értékesítették a ha-
zai és a külföldi piacokon a termést. Egy rövid ' időre megpezsdült a város
gazdasági élete. A jövedelmeket nem a gazdaság korszerűsítésére fordították,
hanem új, hatalmas méretű lakóházakat emeltek. Ez átalakította a városképet.

A rét kiosztásával végképp összezsugorodott a legelő. Az addig meghatározó
állattartás teljes mértékben visszaszorult, hogy átadja a helyét a szemtermelő
kultúrának. Ezzel felborult a korábbi értékrend is, hiszen jóllehet a redemo-
ciós földet tekintették a mindenkori gazdaság alapjának, de valójában a jó-
szág száma után ítélték meg a gazdát. A vagyon igazi fokmérője a jószág volt
— ahogy ezt Tálasi István vizsgálatai is kimutatták. Most a külterjes jószág-
tartásnak szűnt meg az alapja, hiszen ennek a tartásmódnak a jellemzője a
legeltetés volt, A tanyákon silány takarmányon a nagyszámú állatállománynak
az átteleltése, átmentése folyt csupán, nem cedig okszerű, belterjes tenyészté-
se. A leselők felosztását nem követte az állatlétszám tudatos csökkentése, minő-
sééi cseréje vagy a belterjesebb irányú tartásra történő állás. Győrffy István
íria. hogy soha annyi lesoványodott, tönkrement rossz lovat és szarvasmarhát
nem látott, mint gyermekkorában. Az állatokat legelő hiányában az udvaro-
kon vasv a tanyák körül száraz kóron, gizgazon tengették. A szántóföldeken
nem vetettek számukra takarmányt, csak keveset. A kukorica is lassan hódí-
tott teret, a zöldtakarmány pedig igazában sohasem nyert polgárjogot a vetés-
forpóbRn. A fűtermő rétek is összezsugorodtak, kevés szénát lehetett kaszálni
a hatalmas határon.

A földművelés területi bővülése egyértelműen a gabona monokultúra kiter-
iedését hozta. 'A megszántott, bevetett területek kétharmada kalászosokból —
elsősorban búzából — állott. Ennek a kiterjedt kultúrának a művelése —• a
vetés és betakarítás — még nem volt gépesítve. A megnövekedett munkát csak
emberfeletti erővel, kíméletlen munkatempót diktálva tudták elvégezni. A ve-
tés kézzel történt, az első cséplőgépek is csak a múlt század utolján jelentek
meg, de közel négy évtizednek kellett eltelnie, hogy a hagyományos eljárást, a
nvomtatást végleg felváltsa a gépi cséplés. Győrffy István gyermekkori élmé-
nveit is megfogalmazta a Takarás és nyomtatás az Alföldön című tanulmányá-
ban, melyben elsőként foglalta össze néprajzosként a gabonabetakarítás pa-
raszti munkafolyamatát. Ebben az ősi eljárásban — hogy tudniillik a gabonát,
mint a rét füvét, rendre levágják, favillákkal csomókba összeszedik, majd a
földön csúsztatva a szérűre vontatják, ott lóval kitapostatják a kalászból a
szemet — kultúránk keleti hozadékának tekintette, benne keleti örökségünket
ismerte fe. Mint ahogyan a külterjes állattartásban is felfedezte ezeket az ele-
meket. Ma már természetesnek véve építjük be eredményeit tudásunkba, jól-
lehet nélküle kultúránk e gazdag vonulatáról sokkal kevesebbet tudnánk, sok
részlet homályban maradt volna.
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A Nagykunság, ezen belül Karcag életére ezek a földosztások pozitív hatás-
sal voltak. A bőségesen rendelkezésre álló tartalékföldek egészen századunk
közepéig, a termelőszövetkezetek megalakulásáig, a nagyüzemi termelés kibon-
takozásáig azonos szinten tudták tartani a birtokos lakosság életszínvonalát.
Míg a kishatárú falvak lakosai a birtokaprózódás következtében feltartóztatha-
tatlanul haladtak az elszegényedés útján, és csak a belterjesebb irányba ható
gazdálkodás, a szóló, gyümölcs és kertkultúrák vagy intenzív állattenyésztés
mentette meg őket, addig a Kunságon a korábbi termelőgyakorlatot megtart-
va, lényegében csak a kor adta technikai lehetőségekkel élve, a mezővárosi pa-
raszti életformát sikerült a korábbi nívón tartani. Természetesen ebből tör-
vénykönyvszerűen következett az intézmények, szokások konzerválódása. Ezt
diákként Móricz Zsigmond is átélte Kisújszálláson, a Forr a bor című regényé-
ben le is írta. Mondhatjuk tehát, hogy a századforduló Nagykunságának me-
zőgazdaságára a külterjesség nyomta rá a bélyegét. így az az előny, amelyik
a birtokállományt megtartotta, egyúttal a küTterjességet is tovább fenntarotta
a maga archaikus jegyeivel egyetemben. Győrffy István belülről ismerve ezt
az állapotot, rögzítette tanulmányaiban.

Karcag mezővárosi képe minden változás ellenére is sokkal inkább hason-
lított a századközepi előképhez, mint a kapitalizálódó ország más városaihoz,
ahol az ipar és az élénkülő kereskedelem bolygatta fel a korábbi állapotokat.
Karcagon városias jegyek alig lehetők fel. A központban terpeszkedő főtér to-
vábbra is a hetipiacok — vagy ahogyan itt mondják — a kaskásünnepek szín-
tere. Éppen a század végén parkosítják a templom körüli részt, amelyik szi-
lárd kőburkolatot is kap. Némi szint visz bele a tér közepén működő több ki-
folyós artézi kút, melynek obeliszkjén öntöttvas angyal áll. A teret néhány
emeletes épület határolja váltakozva földszintes üzletsorral. A gimnázium
újonnan emelt neoklasszicista épülettömbje a régi kvártélyház a tér nyugati
sarkát zárta le. Vele szemben a református templom hatalmas tornyával ural-
ja a teret, hátamögött az öreg iskolával, amelyik ekkorára már majdnem egy
évszázada bocsájtja ki a falai közül tanulókat. 'A tér közepe táján álló egyeme-
letes városháza ekkorra már szűknek bizonyult, kinőtte a város, tervezik is az
újnak a felépítését. Középtájon még a katolikus templom roskadozó falai da-
colnak az idővel, az előtte felállított mozsárágyúk még jelesebb ünnepeken
megszólalnak. — A város többi része falusias külsőt mutat. A központból su-
gár irányban szétfutó sáros, poros utcákon megrakott szekerek döcögnek, hogy
rakományaiktól a tágas udvarokon megszabaduljanak. A fehérre meszelt falu,
nyeregtetős, náddal fedett lakóházak és gazdasági melléképületek nagy több-
sége a múlt század első felének népi klasszicista ízlésvilágát tükrözik. A Ti-
szán úsztatott fenyőfa deszkákból összerótt kerítéseket szépen faragott kapu-
oszlopok tartják.

A határt sűrűn behálózó tanyák az utaktól jól beépültek a földek közepére.
Ezek a vályogból rakott pitarólas tanyák alig különböznek a XVIII. századi
társaiktól, csupán a végüghöz ragasztottak egy kisebb méretű szobát, melyet
kemencével lehet fűteni. A tanyapallagon szépen megrakott szalmakazlak, szár-
kúpok és szénaboglyák arról vallanak, hogy itt telelnek az állatok, de ez a
földművelés üzemközpontja is. Győrffy István gyermekkorában maga is ta-
nyalakó volt, megismerte a kinnélés keserveit és szépségeit. Első dolgozatában
éppen a Nagykunság és környékének népies építkezéséről valamint a nagykun
nyákról értekezett. A nád hajazatú, nyeregtetős, fehérfalú tanyák az egész táj-
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nak sajátos karaktert adtak. A holdnyi nagyságú tanyapallagon itt-ott egy-
egy árva akácfa, csenevész szilva- vagy eperfa vetett némi árnyékot a nyári
nap hevében tikkadó állatokra. Ezek a tanyák sohasem szakadtak el a város-
tól, a városi háztól, mint a Dél-Alföldön, lakói nem váltak csak tanyalakókká.
A tanya és a városi ház alkotott egységet. 'Az idősek és az iskolás korú gye-
rekek a városi házban éltek, a fiatalok kinn dolgoztak a tanyán. A tanyai is-
kolák majd csak századunkban szerveződnek meg. A városba vezető utak hét
végeken vagy a hetipiacok napján élénkültek meg. Ilyenkor hazajöttek a ta-
nyáról adni-venni, hírt hallani, ügyeket intézni. Győrffy István a nagykun ta-
nyákban honfoglalás előtti nomád örökségünk egy részét ismerte fel, amelyik
a kétbeltelkes településforma felbomlásával keletkezett.

A karcagi társadalom a század végén a lassú változás útjára lépett. A jász-
kun kiváltságok megszűnése lassú folyamatot indított el, amelyiknek a hatása
csak több generáción át mutatkozott. A kiváltságok megszűnésével nem szűn-
tek meg a társadalmi ellentétek. Továbbra is a vagyoni állapotnak megfelelő-
en szerveződött az igazgatási rend. Ugyanaz a vagyonos réteg tartotta tovább-
ra is a kezében a hatalmat, amelyik a redempcióban megerősödvén másfélszáz
éve gyakorolta azt. Hogy milyen erős volt ez a rendszer, mi sem bizonyítja
jobban, hogy a kiváltságok megszűnte után két évtizeddel is a legelőosztáskor
ennek a birtokos gazdarétegnek a vagyonszerző törekvése győzött a szegényebb
népréteeekkel szemben. Tovább érvényesült a nyugodt, nagyobb megrázkód-
tatásoktól mentes gazdaság- és társadalomszervezés. Az irredemptusok utódai,
a nincstelen szegények vagy a kevés földűek a nagygazdáknál vállaltak mun-
kát, hogy a kenyerük meglegyen. Ebben a konszolidált gazdasági és társadalmi
légkörben a tudat változása alig követhető nyomon. A karnyújtásnyi közelség-
ben levő letűnt világ, a szilaj állattartás, a betyárvilág, a rét sokszínű, rejtel-
mes világa, a pásztorok, pákászok, jeles emberek cselekedetei az emlékezet fé-
nyében ragyogtak. A feltört legelők, rétek helyén ringatózó búzatáblák között
megbúvó pitarólas tanyák szalmatüzénél gyakran felicTéződött ami elmúlt. Ez
a színes világ csak az emlékezet fényében mutatta ilyennek magát. A jelen
gondjaiból menekülő ember képzelete tágította ki a teret, aranyozta be a múl-
tat. *A valóság sokkal prózaibb volt, hiszen a megváltozott gazdálkodási rend
és életmód egészen más tempót diktált. A kíméletlen hajsza lett az emberek
osztályrésze. Az addig partiarchálisnak tudott kapcsolatok egyre inkább rideg
kapcsolatokká váltak. Munkaadó és munkás esyre messzebb került egymástól.
Az eke és a kasza más munkatempót, hajszoltabb életet diktált, nehezebb ke-
nyeret adott a rászorulóknak. Egyik oldalon a bőség, a kiapadhatatlan gazdag-
ság múltjának csalfa szivárványképzete élt az emlékezetben, a másik oldalon
kiáltó ellentétként ott volt a küzdelem a betevő falatért. Győrffy mindezeket
tudta, családja sorsában is megélte. Ezért is válhatott az alul levők legjobbjai-
nak a segítőjévé egyetemi tanárként, és teljesíthette küldetését: az Alföld, a
magyarság népi kultúrájának összegyűjtését és továbbadását. Ezért írhatta ró-
la Illyés Gyula: ,,A magyar nép tudósa volt. Szeretném így is mondani: a ma-
gyar nép lett tudóssá benne."
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