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Szép és hálás feladat Kriza Jánosról szólni születésének 180. évfordulóján. Kriza János 
unitárius püspök, a székely népköltészet első publikálója, a XIX. századi reformnemzedék 
egyik kiemelkedő egyénisége. Önvallomásában, életének legteljesebb sajátkezű bemutatásá-
ban éppúgy, mint verseiben, leveleiben Székelyföld fiának vallja magát. Az ott szerzett 
gyerekkori élmények egész életen át meghatározták gondolkodását , magatartását, célkitűzé-
seit. 

Nagyaj tán született 1811. június 28-án. Apja, a „csonka pap", kiterjedt rokonságú 
torockói Kriza család saria, gyermekkori bányászmunkánál veszítette el fél kezét, amiért is 
tanulni küldték, és pap lett. A kisdiákévek Torockóhoz kötik, Verő soron a nagyszülői 
házban lakott és ott tanult a jó hírű „partikula" iskolában. A családi hagyomány szerint a 
Krizák aranybányászok voltak. Eredetüket visszavezették Mátyás koráig, aki vállalkozó 
kedvű görög specialistákat hozatott . Ezek a bányászok indították meg Torockó arany-ereit. 
A vezetőjüket arany „chrysos" szó után később Krizának nevezték. Az akkori város a maga 
különösen díszes lakás- és viseletkultúrájával, vasbányászatból, kereskedésből élő lakosaival 
maradandó nyomot hagyot t életében, költészetében. Megszívlelendő a visszaemlékezése az 
olvasgatni szerető népről. Leírja, hogy közöt tük a nyomtatot t vagy kéziratos könyvek kézről 
kézre jártak. Közös alkalmakkor hangos olvasással vált közkinccsé a Hármas História, a Hét 
bölcs mesterek és más művek. Az erőszakos németesítő politikájú II. József Habsburg 
uralkodó és jozefinista utódai, valamint a szigorú - felvilágosult gondolkodást gúzsba kötő 
- , császári érdekeket védő Szent Szövetség a magyar kultúra fejlődésének korlátai voltak. 
N e m csoda, ha ilyen körülmények közöt t a világhódító Nagy Sándorról, a Trójai háborúról 
szóló históriákat, valamint a példabeszédekként ismert Gesta Romanorumot magába foglaló 
fordításgyűjtemény a Hármas História a XVIII. században sok-sok kiadást ért meg, és 
Erdély-szerte a Biblián kívül a legkedvesebb olvasmány. 

A reformkor egyik fő feladata a magyar irodalmi élet kiteljesítése, a magyar nyelvű 
alkotások terjesztése, az európai műveltség megismertetése. Erdélyben Szentiványi Mihály 
és Kriza János vállalta magára ezeket a feladatokat. Miután tanulmányait Kolozsváron 
befejezte, ahol jogot, teológiát, filozófiát tanult, pappá választották, de még két évet 
Berlinben töltött ismereteinek elmélyítésére. 
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Diákkori gondolatai a magyar kultúra kiteljesítését illetően tanulmányai során megerősöd-
tek, és a diákkorban szerkesztett kéziratos újság, mely a kolozsvári olvasótársaság legfőbb 
orgánuma volt, később a berlini évek után zsebkönyv formát öltött . A társadalom hibáit 
os torozó epigrammákat, népéletet bemutató dalokat, emberi érzéseket motiváló szonetteket 
írt. Költészetének legfőbb értelme a művelődés iránti igény erősítése, az igényesség 
terjesztése volt. így születtek meg az Athenaeum és Remény című zsebkönyvek. Nagyszerű 
kezdeményezését megbecsülték, és 1841 -ben a korszak neves irodalomtudósainak ajánlására 
az Akadémia tagjai sorába választották. 

Az irodalomtörténészek ma már egyetértenek abban, hogy Petőfi Sándor plebejusi 
népiességének legigazibb előfutára Kriza János volt. A falvak lakóit, életformájukat nem az 
elit kultúra szemszögéből vagy rousseau-i romantikával nézte és láttatta, hanem a maga 
valóságában. N e m az ünnepnapi díszes külsőségeket, hanem a mindennapok állandó gondját 
szólaltatta meg. Ez az ő korában, de még később is, kirívó vállalkozás volt. Hazájának emberi 
élményét sűrítette a verseibe, amikor a határőr-szolgálatos paraszti sorsú székelyek kettős 
terhéről írt: 

Versei egynémelyike - akárcsak Petőfié - közszájra került, népdalként dallammal együtt 
élt tovább. Ö maga pedig 1842-ben felhagyott a költészettel. Vannak, akik úgy vélik, a két 
nagy sikerű zsebkönyv, a Remény és Athenaeum alapján, hogy valami törés okozta az 
elhallgatást. Szentiványi Mihály szívbéli barátiának bírálatát említik, aki - miként Kölcsey 
bírálta Berzsenyit - olyan sebeket ejtett, amik később sem hegedtek be. Valószínű azonban, 
hogy sokféle elfoglaltság, tanári, papi, zsurnalisztikái, közéleti stb. tevékenység mellett nem 
adódott elegendő nyugodt idő a múzsáknak, de például az unitárius egyház 300 éves 
fennállására nagyszerű Hymnus- t írt 1868-ban. 

1842-ben érdeklődését a népköltészet kötötte le. Leveleiből, visszaemlékezéseiből nem 
igazolható kellően, hogy ezt a törekvést a berlini tanulóévek hatásának köszönhet jük. 
Minden bizonnyal Gr imm és Herder hatását kell látni abban, hogy a magyar nép kulturális 
értékeit hazatérése után a népköltészetben kereste. Előfizetési felhívást tett közzé a 
Vadrózsáknak, a székely népköltési gyűjtemény kiadásának érdekében. A néphez közel álló 
élete, a berlini évek tapasztalatai és a valóság együttesen fordították figyelmét a gazdag 
esztétikai értéket hordozó népköltészetre. Erről Kriza így vall: „Székelyföldön járásom alatt 
jöttem véletlenül azon észleletre, mily sok ily régi kincs hever - senkitől sem figyelve meg - a 
nép alsó rétegeiben; a attól fogva ez egyet számtalan foglalatosságaim közepett sem 
vesztettem el szemeim elől, magam is gyűjtöttem mind Székelyföldön jártamkor, mind pedig 
Kolozsvárt lakó sok-sok férfi és asszony embereknél." 

A népköltészet felé fordulás az 1840-es évek elején hazánkban egyre átgondoltabb, 
tudatosabb volt. A Kisfaludy Társaság, a mai Tudományos Akadémia előde, pályázatot írt ki 
a néphagyományok gyűjtésére. A beérkező anyagot Erdélyi János adta ki 1846-47-48-ban 
három kötetben. Kriza gyűjtési szándéka az országos mozgalmat megelőzte, és csak anyagi 
fedezet hiánya miatt maradt publikálatlan. A szabadságharc utáni nehéz idők elmúlásával vált 
lehetővé újra a Vadrózsák kai törődni . 

Kriza nemcsak maga, hanem papok, tanítók buzdításával, instruálásával gyűjtöt te a 
dalokat, meséket, találós kérdéseket, népszokásokat, balladákat. Modern szemléletű gyűj tő 
közösséget szervezett. A munkatársakkal folytatott levelezés a legigazibb bizonyítéka, 
milyen helyet foglalt el a népköltészet a múlt század közepén a falu életében. Minden forrás 
közül a ballada állt szívéhez a legközelebb. Felfedezése különleges szellemi élményt jelentett, 
és a levelezéséből tudjuk, hogyan ujjongott minden egyes újabb ballada lejegyzésén, s 
irányította munkatársait a további munkában. Jelentős, gazdag, mindaddig ismeretlen 
költészet tárult fel akkor az ismeretlenségből. A zárt szerkezetű, rövid epikus énekek, a 
balladák jelentettek legnagyobb meglepetést a nemzeti kultúra felfedezésén fáradozóknak 
nemcsak Kolozsváron, hanem országszerte. A gyermekeit elhagyó anyáról, Budai Ilonáról, 
a falba épített asszonyról, Kőműves Kelemennéről, a megégetett hűtlen asszonyról, Barcsai 

Nyílj mélyebben, te barázda, 
Patakként foly könnyem árja. 
Apámat háború, 
Anyámat sok gond, bú, 
Szegényt elragadta. 

Holnap indul a legénység 
Komondóba, nincsen mentség! 
Zöld erdő zúgását, 
Vadgalamb szólását 
Majd meghallom esmég. 
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kedveséről, az idegenbe féjhez menni nem akaró lányról szóló - és még sok más történet 
magára vonta a híres írók, köl tők, tudósok figyelmét. Valóságos ballada-láz alakult ki. 
Mindenki gyűjteni akart, vagy legalább „eredeti Dalladát" írt. A Tudományos Akadémián a 
kor nagy tekintélyű kritikusa, Gyulai Pál „Két ó-székely ballada" címmel előadást tartott 
Molnár Anna és Kőműves Kelemenné balladákról. Ennek nyomán alakult ki az ún. 
„Vadrózsapör". Ion Grozescu román újságíró azzal vádolta meg Krizát, hogy e két 
népköltési alkotást románból fordí tot ta . Szenvedélyes hangú vita bontakozot t ki az újságok 
hasábjain. Kriza, aki románul nem tudott , személyes sértésnek vette a vádat, hiszen a plágium 
az ő szerény, visszahúzódó, idegen tollakkal nem kérkedő egyéniségétől távol áll. A 
„Vadrózsapör" - ahogyan Arany János nevezte a székely népballadák körül kialakult vitát -
sokáig elhúzódott . Ma, több mint száz év távlatából könnyű bölcsnek lenni, és kimondani , 
hogy a tudományos megismerést ez a vita sokban előbbre vitte. Mind több és több balladát 
gyűjtöttek, egyre nagyobb számú változat került elő, és megindult a népköltészet gyűjtése 
románok közöt t is. Világossá vált, hogy a szájhagyomány világszerte sokközös vonással bír, 
és csak az egyedi megfogalmazások kö the tők egy-egy etnikumhoz, vagy népcsoporthoz. 
Megtudjuk azt is, hogy a székelység olyan balladaköltészettel rendelkezik, amelyhez hasonló 
az ország más részén nem található meg. 

Kriza János nevét a Székely népköltési gyűjtemény halhatatlanná tette. Kevés ehhez 
hasonló népszerű gyűjtemény van. 1863 óta több kiadásban látott napvilágot, és a belőle 
merített válogatások számát a leggondosabb bibliográfia sem rögzítette. Kriza gyűjtése 
bekerült a szellemi közéletbe. Tankönyvek, mesekönyvek merítettek belőle, s terjesztik ma 
is egyre szélesebb körben a szájhagyomány értékeit. 

A mesék nemcsak a gazdag képzeletvilág, változatos formakincs révén hódítottak, hanem 
nyelvi szépségük miatt. Kriza a szövegeket tájnyelvi formában írta le, s aki nem úgy küldte el, 
úgy azt ő „vissza székelesítette". A szófordulatok, tájszavak, sajátos mondatszerkesztések, 
mesei és mindennapi beszédbeli megjelenését olyan fontosnak tartotta, hogy külön gyűjte-
ményt állított össze és az abból levonható tanulságokat rendszerezte akadémiai székfoglaló-
jában. Elkészítette hazánkban elsőként a Székely tájszótárt, amely később Erdélyi tájszótár 
címmel jelent meg önállóan. Tanulmánya és gyűj töt t anyaga teremtette meg a magyar 
dialektológia alapjait. Érdemei máig elévülhetetlenek, leírásai szakszerűek, pontosak, miként 
arról az erdélyi nyelvtörténet legjobb szakembere, Szabó T. Attila tanulmánya meggyőzően 
szól. 

Kriza János kevéssé méltatott érdemei közé tartozik a nyitottsága. A népköltészetnek 
minden ágát figyelte: népszokásokat , profán és vallásos alkotásokat, szombatosok énekeit 
egyaránt feljegyezte. Egyre nagyobb anyag került hozzá, és ezért 1875 januárjában a 
Tudományos Akadémia elhatározta, hogy magára vállalja a Vadrózsák második kötetének 
közzétételét, hogy mentesítse a nehéz anyagi körülmények közöt t élő püskpököt a kiadás 
pénzügyi gondjaitól. A szép terveket azonban korai halála (1875. márc. 11.) megakadályozta. 
Özvegye ugyan átadta a nála lévő hatalmas kéziratmennyiséget, de azoknak csak egy 
töredéke jelent meg a Magyar Népköltési Gyűj temény köteteiben. A gyűjtemény egy részét 
az Akadémia Duna-part i székházának átnedvesedett pincéiében siralmas állapotban találta 
meg Gergely Pál 1949-ben, s tette közzé a teljesebb szövegeket 1956-ban. Kriza munkatársai 
által feltárt népköltészet összkiadása azonban mindmáig várat magára. Legteljesebb az 
1975-ben Faragó József által szerkesztett Vadrózsák, noha ez is mellőzi az eredeti kiadás 
néhány darabját. 

A kortársak és az u tókor egyaránt tisztelte, becsülte a halk szavú püspököt . Sokat 
fáradozott, hogy az unitárius egyházat a szétszórtságból újra összefogja, hogy a vallás 
tételeit, a hosszú üldözés miatt feledésbe merült dogmáit rendszerezze, és minél szélesebb 
körben ismertté tegye. Filozófiai és teológiai ismeretei segítették a munka elvégzésében, és 
így a 400 éves vallás új ágának megreformálása Kriza nevéhez kapcsolódik. A reformáció 
legkeletibb, legradikálisabb hajtása a Dávid Ferenc nevéhez kapcsolódó unitárius egyház az 
ő tevékenysége nyomán éledt újjá. Megalapította az azóta is legfontosabb unitárius 
folyóiratot, a Keresztény Magvetőt, lefordította és tanulmánnyal elíatta V. E. Channing 
teológiai írásait, átdolgozva kiadta a Halotti énekes könyvet. Emelett kiterjedt közéleti 
tevékenységet folytatott , amelynek egyik következménye nemzetközi tekintélye lett. Az 
angliai, amerikai, holland stb. unitárius közösségek Kriza tanításaiból indultak út jukra. 
Egyházirányító tevékenysége szorosan összekapcsolódott a növendékek nevelésével. Fi-
gyelme a tehetséges fiatalok felé fordult . A szűkös anyagi lehetőségek között - sokszor saiát 
ot thonában laktak a kollégiumi költségeket vállalni nem tudó diákok - támogatta a tanulni 



vágyó fiatalokat. Segítette őket külföldi tanulmányút jukon, hogy így sajátítsák el azokat az 
ismereteket, amelyekhez a kolozsvári egyetemeken nem juthattak. Alapítványt hozot t létre a 
tanulni vágyók megsegítésére. 

Munkálkodásban eltöltött élete minden tevékenységi területen maradandó értéket hozot t . 
Az ő nevéhez fűződik a Kriza-Kódex, az 1532-ből származó nyelvemlék, gazdagon díszített 
imádságos könyv megtalálása, valamint több XVII . századi énekeskönyv felkutatása. 
Minden munkája közül mégis a legismertebb a Vadrózsák. Határainkon túl is egészen a 
legutóbbi időkig az általa gyújtott mesék angol nyelvű fordításai (The Folk-Tales of Magyars. 
London 1889.) képviselték a hazai népköltészetet, de a francia, a német, az orosz nyelvű 
válogatások is ebből a gyűjteményből merítettek. így hát szándékán túl Kriza munkájával 
népének, „kedves székelyeinek" javát szolgálta, és világosan látjuk, amikor születésének 180. 
évfordulóján megemlékezünk róla, hogy amiért életét szentelte, nagy és nemes ügy volt, és a 
székely népköltészet megőrzi őt a halhatatlanságnak. 

Kriza Ildikó 

„Üdvözlet Hódmezővásárhelyről" 
120 éve jelent meg az első képes levelezőlap 

A hódmezővásárhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében 1990. december 3-án 
kiállítás nyílt az egyesület székházában. A Vásárhely régi képeslapokon címmel kiállított 
anyag legszebb darabjai a várostörténet szempontjából ma már dokumentum értékű 
felvételek. 
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