
Győrffy István — néprajztudós

A Néprajzi Múzeum Győrffy István
születésének századik évfordulója al-
kalmából nemcsak kiállítással tiszte-
leg. Az épület falán elhelyezett em-
léktábla — „Karcag, Sugár u. 32.
Győrffy István, 1884—1939, néprajz-
tudós emlékére" — a néprajztudo-
mány mindmáig legnagyobb hatású
tudósának állít emléket. Győrffy
István tudományos munkájától elvá-
laszthatatlan volt a múzeumi anya-
gok gondozása, gyarapítása. Hosszú
évekig — 1906—1934 között — a
Néprajzi Múzeum alkalmazottja
volt. Munkaköri leírásában ez olvas-
ható: „Dr. Győrffy István igazgatóőr
kezeli a magyarországi gyűjtemények
viselet-textil csoportját, ideiglenesen
gondozza a magyarországi népművé-
szeti gyűjteményt, s a magyarral
rokon népek gyűjtéseit..."

A centenáriumi tárlat az általa
gyűjtött tárgyak, fényképfelvételek,
tanulmányok, monográfiák muzeoló-
giai egységét érzékeltetve próbálja
munkásságát bemutatni. Iránymutató
egyéniségével, a néprajztudomány
feladatairól vallott felfogásával nem-
csak a tudományos és irodalmi kuta-
tókra hatott-hat, hanem befolyásolja
közgondolkodásunkat is. Az volt
minden igyekezete, hogy dokumen-
tálja, megörökítse mindazt, ami mú-
landó, változó. Az Alföld — ezen be-
lül is a szülőföld, a Nagykunság —
parasztságának gazdálkodását és kul-

túráját mindig megkülönböztetett ér-
deklődéssel tanulmányozta. Izgatták
a magyar—szlovák, illetve magyar—
román kulturális örökségek különbö-
zőségei. Értékes tárgyakat és fény-
képfelvételeket hozott erdélyi gyűj-
tőútjairól is. Tanyafelvételeinek sora,
korabeli szerszámok, hímzésminták,
csipkeverő fák, fekete-, cserép- és
kőedények sokasága, írottas és fes-
tett ládák, faragott bútorok, díszesen
hímzett szűrök, bundák értékes és
ritka darabjai teszik színesebbé, ér-
zékletesebbé a kiállítást. Külön egy-
ség mutatja be az alföldi, a Hont
megyei, a Fekete-Körös völgyi gyűj-
tőutak tárgyi emlékeit, dokumentu-
mait. 1918-ban tudományos expedí-
ció tagjaként végzett etnográfiai ku-
tatásokat Törökországban — amelyre
úgyszintén találunk utalásokat. Sokat
foglalkozott a népi szűcsmesterséggel
is; munkásságában a szűrszabók, a
szűcsök készítette ruhadarabok tör-
ténetét elemző tanulmányai kiemel-
kedő jelentőségűek, akárcsak egyéb
népviseleti — matyó, buják, kunság
— kutatásai, elemzései. Győrffy Ist-
ván — vallják — annyit tett a ma-
gyar nép tárgyi emlékeinek, népraj-
zának felkutatásában, mint Bartók,
Béla és Kodály Zoltán a népzeneku-
tatásban. A centenáriumi kiállítás
méltó emléket állít a néprajzgyűjtő
tudósnak.
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Győrffy (középen áll) az ifjú etnographusokkal
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