
A „Hatkunság" tudósa
Dr. Györffy Lajos emlékezete

Az idei tavaszon vettünk végső búcsút a hazai néprajztudomány egyik nagy
öregétől, a túrkevei Finta Múzeum nyugalmazott igazgatójától, a Nagy- és Kis-
kunság történetének jeles kutatójától, dr. Györffy Lajostól. Második apjának,
legjelentősebb szellemi ösztönzőjének tartotta és vallotta azt a Györffy Istvánt,
akit Illyés Gyula úgy jellemzett a magyar nép tudósának, mint akiben a nép
is tudóssá lett. Györffy Lajosban a „Hatkunság" (a hat kun település Karcag-
tól Kunszentmártonig) népe ha nem is tudóssá de Önmagát és történelmét job-
ban ismerővé és sorsát értve-becsülővé vált. Műveiben egy történelmi tájék —
benne a szülőföld, Túrkevi, ahogy ott mondják — több évszázados küzdelmé-
nek krónikáját összegezte. A vidék kincseinek szellemi hajlékot teremtett,
amikor hazatelepítette az Óceán túlsó feléről a Finta szobrásztestvérek, Sándor
és Gergely művészi hagyaté*kát, ezzel alapot és arculatot adott, mi több fejlő-
dési lehetőséget nyitott egy kisvárosi közgyűjtemény előtt, bekapcsolva a kép-
zőművészet ^pusztai Párizsát" a magyar muzeológia és művelődés vérkeringé-
sébe. Nevét országosan ismertté tette az „Adatok az Alföld törökkori település-
történetéhez" c. munkája, melyben az 1571-es szolnoki török deftert, adóössze-
írást fordította le. Miután a Keleti Akadémián megtanulta a török és az arab
nyelvet, Györffy István ösztönzésére fogott a szolnoki szandzsák fej adó össze-
írása fordításához. A teljes szöveg megfejtése azonban szinte leküzdhetetlen
nehézségekkel járt mindaddig, ahogy ezt maga is írja könyvében, amíg Fekete
Lajos professzor egyik műve fényt nem derített a török pénzügyigazgatás ok-
irataiban használt sziákat írásmód és „finánc-zsargon" nyelv benemavatottak
előtt homályban maradt rejtelmeire. Bár a sziákat írásmód ismerete lényegesen
megkönnyítette a defter szövegének megfejtését, a „török" nyelvű arab betűk-
kel írt, de túlnyomóan perzsa és arab szavakból összeállított mondatcsonkokból
álló szöveg helyes olvasása nem volt könnyű feladat. Györffy Lajos azonban
véghetetlen türelemmel, kitartó szívóssággal és tehetséggel lefordította, jegy-
zetekkel és kommentárral látta el a laikus számára ákom-kábom kuszaságú
adóösszeírást, megteremtve ezzel az Alföld hódoltságkori demográfiájának egyik
alapvető forrásművét. A fejadóval megterhelhető családfők névjegyzéke mint-
egy 130 településről — köztük több Bács-Kiskun megyei városról, községről —
lehetőséget ad arra, hogy a történeti statiszika eszközeivel következtetéseket
vonjunk le a népesség összlétszáma, a lakott helyek sűrűsége, az etnikai viszo-
nyok, a bevándorlás, a népcsoportok keveredése, a különböző eredetű személy-
nevek gyakorisága, az asszimiláció foka tekintetében.

Megírta Túrkeve, a szeretett és voltaképp soha el nem hagyott szülőföld
történetet, Egri Máriával közösen a Finta művésztestvérek életét és munkássá-
gát, a rettenetes esztendő, az 1863-as „nagy ínség" tragikus históriáját, a mesz-
szeföldön híres túri fazekasok feliratos butelláinak szépségét és puritán népi
humorát. Mint múzeumigazgató többszáz kiállítást rendezett, mint tanár az
első volt, aki orosz nyelvre oktatta a kisdiákokat a felszabadulás után, mint
nyelvek garmadát beszélő „vTIágfi" a keviek afféle idegenforgalmi nevezetes-
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sége is volt, bárki bárhonnan vetődött az egykori sáros kis mezővárosba, ké-
sőbb az ország első termelőszövetkezeti városába. Vele mindenki találkozni
akart, Lajos bácsi mindenütt ott volt, élő lexikonként mindenről tudott és őt
mindig meg lehetett találni. Közvetlen egyszerűsége, szerénysége és nagy tudá-
sa Túrkeve egyik legismertebb, legnépszerűbb polgárává avatta, méltán kapott,
igaz már túl a nyolcvanadik életévén, Pro Űrbe kitüntetést a városi tanácstól.
Nagy időt megérve szinte szellemi helytartóként szolgált és őrködött a szere-
tett keviek földjén. Németh László szép ítélete, amit a kecskemétiek neves táj-
hazafiáról, a sakk- és polgármester Tóth Lászlóról alkotott, rá is igaz: „Nagy-
szerű ember volt. Hű maradt a tájhoz, amelyen felnőtt — annak az erényeit
növesztette védelmül és dicsőségül városa fölé. Azok közé a ritka magyarok
közé tartozott, akik halálukig nőttek; növesztette a sok ezer apró kapcsolat: az
érdeklődés s ragaszkodás."

Érdeklődési köre rendkívül szerteágazó volt, fiatalkori kalandvágya a kul-
túrtörténetbe transzponálódott, évekig tartó szenvedéllyel kutatta pl. a kun-
halmok (útmenti sírhelyek) vagy Túrkeve (Keveegyháza) nevének eredetét
éppúgy, mint Attila hun király palotájának feltételezett helyét a Terehalmon.
Nyelvismerete segítette a búvárlásban, nemcsak Túrkevén volt otthonos, hanem
Krakkó, Bécs, Prága, vagy Párizs múzeumaiban éppúgy. Szerette a nyelvész-
kedést, évtizedeken át fáradozott a kun nyelv szöveg- és szórványemlékei fel-
derítésén. Hozzá méltóan temetésén tisztelői a kun Miatyánkot úgy mondták el,
ahogy ő gyűjtötte és tudta: „Bézen atamaz kenze kikte, szenlészen szán adón
dösön szén küklön nitziégen gerde ali kekte bézen akomozne okne mezne bergezge
pitbütöküngön. II bézen méné mezne neszem bezde jermezbezge utrogergenge
ütme bezne olgyamanga kutkor bezne olgyamanna szén borson boka csalli
bocson igyi tengere, ammen."

A pályatársak és a barátok nevében Kaposvári Gyula a Szolnok Megyei
Damjanich Múzeum nyugalmazott igazgatója Horatiussal szólva: Non omnis
moriar (Nem halok meg egészen) arra utalt, hogy Györffy Lajost is megőrzik
művei az utókornak. Bizonyosság erre alkotó életének ama legfőbb sajátossága,
amit „második apjáról", Győrffy Istvánról mondott Illyés Gyula: „A tudo-
mányt úgy művelte, oly természetesen, keresetlenül és olyan életkedvvel, akár
egy jó földmíves a földjét. Szerette azokat, akiktől tanult és szerette azokat,
akiket tanított."
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