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Egy elfelejtett Györffy-írás
Györffy István, a néprajztudós legnépszerűbb, a szakmán túli széles olvasótábor

előtt is ismert műve a Nagykunsági krónika, „melyet részint régi írásokból, részint
szájhagyomány alapján" szerkesztett egybe a tudományos felkészültsége mellett
irói adottságaival is kiemelkedő szerző. A szülőföld népének néhány századdal ko-
rábbi élete, hagyománya, történelmi mondavilága elevenedik meg a színes, élveze-
tes stílusban előadott, de mindig pontos forrásanyagra hivatkozó krónikában.

A könyv első kiadása 1922-ben jelent meg Karcagon, Kertész és Nagy nyomdá-
jában, de vele nagyjából egyidőben, illetve korábban egyes fejezetek folyóiratok-
ban, hetilapokban is napvilágot láttak. A Nagykunsági krónika legutóbbi, 4. kiadása
a Györffy-centenárium évében, 1984-ben jelent meg ugyancsak Karcagon. Sajtó
alá rendezte Bellon Tibor, kiadta — a Györffy után — Nagykun Karcagi Múzeum, a
nagykun városok anyagi támogatásával. Györffy legelső írása is a Nagykunsági
krónika része: 1916-ban a Nagy-Kunság című karcagi hetilap tárcasorozata adta
közre A lőzérhalmi eset című kis elbeszélést, mely a hagyományban és az okleve-
les forrásokban egyaránt fellelhető törökkori mondát dolgoz fel igen olvasmányo-
san. 1922-től a Karcagi Napló és A falu című folyóirat folytatásokban közölte a
Nagykunság krónika fejezeteit, néhány apró szövegváltoztatással.

Györffy István személyi bibliográfiájának készítése közben a Karcagi Napló
1922-es évfolyamának tárcasorozatában hasonló zsánerű Györffy-frásra bukkantam,
amely nem került bele a Nagykunsági krónikába, s így az idők folyamán feledésbe
merült. Április 15-től szeptember 16-ig 19 folytatásos részben adta közre a lap
Györffy alábbi elbeszélését, amely keletkezése idejét, tárgyát és feldolgozási mód-
ját tekintve a Nagykunsági krónika írásaihoz áll közel: szájhagyományok alapián"
„egy pár mondának mondható történetet" beszél el, úgy ahogyan azt Györffv m «
gyermekkorában a nép ajkáról hallotta; epizódokat a Nagykunság népének XVni.
századi életéből.

GYÖRFFY ISTVÁN:

A kereszt behozatala a Nagykunságra

Minden kornak megvan a maga súlyos, megoldásra váró problémája. Az embe-
rek azt hiszik, hogy ha ez a probléma megoldatna, boldogságuk teljes lenne.
Pedig másnap már új megoldásra váró súlyos probléma kerülne előtérbe, és
az embereknek újra lenne alkalmuk a súrlódásra.

Mária Teréziának és az ország gyeplüjét kezükben tartó főuraknak 150
esztendővel ezelőtt egyik legfontosabb és legsürgősebb teendője volt a római
katholikus hittől elpártolt magyarokat az igaz örvényre visszavezetni. A király-
nőt különösen bántotta, hogy a „királynői kunok" egy része a nagykun nép
Kálvin kárhozatos tanait követi, s elhatározta, hogy ezen segíteni fog. Minde-
nekelőtt vizsgálatot indított, Hogy a kun városok református templomai, paró-
chiái nem voltak-e valaha katholikusok tulajdonában?
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