
Szucság (Suceag) Kolozsvár közelében, attól
10-12 kilométernyire, a Nádas-patak egyik jobb
oldali mellékvölgyében fekszik. Aszfaltos útja a
Kolozsvár–Zilah E81-es számú országútra merõle-
ges, vasútállomása már nincs, de a rövid távú
munkásvonatok megállnak. A falu központjából
(az iskola elõl) naponta több autóbusz is indul
Kolozsvárra.

A falu nevét szláv eredetûnek tartja Suciu
Coriolan. Dáné Tibor véleménye szerint – melyet
személyesen közölt – a Szucság (Szutság,
Szucsák) szó a török-bolgár eredetû szu = víz
szóból keletkezett a -ság képzõ segítségével, az
uraság, ország, Varság szavainkhoz hasonlóan.
(A szu szó ma is használt formája az aszú = szá-
raz. – Szabó T. Attila: 1595 aszú fa.) A névnek
ezt az eredetét támaszthatja alá, hogy Kabos Em-
ma 1900-ban „Szucsákban” és határán 200-nál
több forrásról ír. „Versényi György 1893-ban 18
kutat, Szabó T. A. 1941-ben 14 kutat és 6 patakot
jegyez le.” 

A falu vízzel való ellátását ma is az 1960-as
években kialakított medencék biztosítják. Ezek
10-15 család összefogásával, közös munkájával, a
közelben lévõ bõvizû források befogásával épül-
tek. Ma már, különösen a száraz évszakokban,
nem elégítik ki az egyre növekvõ vízszükségletet.

Kelemen Lajos 1943-ban ilyennek látta a falut:
„A község zöme hegyek és erdõk keblében s kert-
jei itt-ott fenyõkkel tarkálló gyümölcsfáinak ko-
szorújában egy patakocska völgyében bújt meg. A
szélmentes tiszta levegõjû falut, melyet kis nagyí-
tással Kolozsvár külvárosának is neveznek, a ter-
mészet valóságos gyógyhellyé jelölte ki. Erre a cél-52
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ra néhány kúriája is jól felhasználható volna, ha megfelelõ vállalkozás és szervezõ
erõ nem hiányozna.”

A falu központjának a templom körüli részt tekintették. Mára a valamikori köz-
ponti rész félreesõ hellyé lett, ugyanis a falu lakossága észszerû okok miatt az ország-
út mentén, a vasútra vivõ úton terjeszkedik. A magyarság zöme ma is a régen is ál-
taluk lakott templom körüli utcákban él.

Szucságot a 2002-es népszámláláskor 1290 lélek lakta, 401 családban. Magyarok,
románok és cigányok évszázadok óta. Egymáshoz való viszonyukat a békés egymás
mellett élés jellemezte, jellemzi. Mindhárom nemzetiség éli a maga külön életét,
tiszteletben tartva egymás szokásait. Különösen fontos az egymás ünnepeire való
odafigyelés és tiszteletben tartása A múlt század hetvenes éveiben, amikor a román
lakosság nagy része is tudott magyarul, még jellemzõ volt, hogy a magyar románul
köszöntötte a románajkút, aki magyarul köszönt vissza.

Számuk és arányuk az évszázadok során különbözõképpen alakult. A falut ma is
eléggé elkülönülten lakja a három nemzetiség: az Alszegben többnyire románok, a
Medvéstorokban és a Felsõ utcán magyarok, a Borzásban, Utcaközepén vegyesen, a
Túlsó utcán többnyire magyarok élnek. A cigányság a fõútról induló két meredek,
agyagos utcában, az Alsóberekben és a Cigánysoron lakik.

A lakosság összetételére az elsõ általunk ismert írásos adat az 1750-es összeírás
(MOL), amelyben az adófizetõ családok szerepelnek. Az összeírt 64 családból a ne-
vek alapján 14 román és 6 cigány anyanyelvû, a többi magyar. A földbirtokosok és
köznemesek magyarok, de itt nem szerepelnek. 1850-ben a 840 lakos 158 házban la-
kott; 379 görög katolikus, 50 római katolikus, 403 református, 3 unitárius, 5 izraeli-
ta. 1910-ben 1190 lakosa van a falunak. A 20 évesnél fiatalabbak száma 495, ez
41,6%-nak felel meg, a 60 év felettiek száma pedig kevesebb, mint 10%. (Ezzel szem-
ben 2002-ben a húsz év alattiak kb. 20%-át alkotják a lakosságnak.) Leszámítva a há-
borúk és az azt követõ változások idõszakát, mindhárom nemzetiség száma lassú nö-
vekedést mutatott az 1970-es évekig. 

Az elsõ komolyabb változást az 1992-es népszámlálás mutatta: amikor a cigány-
ság magát cigány anyanyelvûnek, de még többnyire reformátusnak vallotta. Ekkor
csökkent elõször látványosan a magyarság létszáma, és lett csaknem azonos a román
nemzetiségûekével. Azóta az arány megváltozott, 2002-ben a magyar lakosság száma
valamivel 500 fölött volt, a románoké 600 fölött, a cigányoké pedig 160 körül.

A cigányság létszáma látványosan nõtt, és csak rájuk nem jellemzõ az elöregedés
A statisztikai kimutatásokból is kiderül, hogy a szucsági cigányság nagy része magát
reformátusnak vallotta, 1952-ben még presbitert is választottak maguk közül. Az
utóbbi negyedszázad nagy változást hozott az õ soraikban is. 2015-ben csak a felnõt-
tek közül beszélnek néhányan magyarul, minden gyermek román iskolába jár. Több-
nyire alkalmi, ház körüli munkából, napszámból éltek, de volt közöttük kovács, kõ-
mûves, és már a 19. század végétõl gyakran jegyezték a nevük mellé a „zenész” fog-
lalkozást. Sok muzsikus került ki közülük, volt család, amelyikbõl több generáción
át. A legnagyobb hírnévre Fodor Sándor Netti tett szert, aki a Muzsikás együttessel a
Metropolitanban is fellépett. Ma nincs cigány muzsikus a faluban

2015-re tovább csökkent a magyarok létszáma. A temetések száma jóval megha-
ladja a keresztelésekét. 2007. január 1-jén 433 magyar nemzetiségû személy élt a fa-
luban, ma körülbelül 380, ebbõl református 365 (két évszázaddal ezelõtt volt ilyen
kevés).

A magyar lakosság számának csökkenését két tényezõ befolyásolta. Az egyik az
elköltözöttek igen magas száma (többnyire fiatalok és gyermekes családok). A falu-
ból az ötvenes évek után elköltözött kb. 290 személy, eleinte házasság révén vagy
munkahely miatt, évente egy-egy. A hetvenes–nyolcvanas években a romló ingázási
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feltételek miatt indult meg a tömeges elköltözés Kolozsvárra és Kisbácsba, majd a
nyolcvanas-kilencvenes években Magyarország és a nyugati országok felé. A 89-es
változások után az új munkalehetõségeket kínáló Olaszország és Spanyolország is
vonzza a fiatalokat. A faluból közvetlenül csak néhány család költözött el. Könnyeb-
ben indultak el azok, akik már elkerültek a faluból. A második tényezõ a gyermek-
vállalási kedv csökkenése. Már nagyon ritka a háromgyermekes család. A lakások
(házak) nagy részében három személy lakik. A két tényezõ együttes hatásaként a fa-
lu lakosságának korosztályok szerinti természetes aránya is felborult, a hatvan év fe-
lettiek száma csaknem duplája a húsz év alattiakénak.

A városra költözés a román lakosság körében is jellemzõ volt, viszont helyükbe
nagyszámú és több gyermeket vállaló „utánpótlás” költözött be a környezõ hegyek-
bõl és a Sebes völgyébõl. Többségük az egykori állami gazdaságban kapott munkát,
lakást.

2002-ben az 1283 állandó lakosból 325 aktív foglalkoztatott, 33 munkanélküli és
295 nyugdíjas (összesen: 653) mellett 630 eltartott volt (diák, háztartásbeli, segélye-
zett és 85 egyéb helyzetû).

A rendszerváltás utáni elsõ idõben nagyon sokan váltak munkanélkülivé, Ma ke-
vesen vannak, akik segélybõl élnek. Akinek nincs munkája, az is dolgozik a saját
gazdaságában, vagy a szakmájának megfelelõ alkalmi munkát végez, ha van rá igény.
Az elmúlt években a foglalkoztatottság sokat javult. Új munkahelyek jöttek létre, kü-
lönösen az építkezés vett nagy lendületet. Elkészült a jó minõségû aszfaltos út, az
igényeket kielégítõ autóbuszjárat is van. Igaz, a tervezettnél csaknem 100 évvel ké-
sõbb, de kiépült a telefonhálózat, a kábeltelevízió- és internethálózat is. A munkaké-
pes lakosság soraiban alig van munkanélküli. Napszámost már nemigen talál az a
néhány gazda, aki a visszakapott földeken próbál gazdálkodni.

Szucság és magyar lakossága nagyon sokban különbözik a szomszédos falvaktól.
Ennek megértéséhez röviden felvillantunk történelmébõl néhány fejezetet, melyek
hatással voltak a falu életére,  gazdálkodására, szokásaira, mentalitására. 

Szucság református falu

Lakossága valószínûleg Kalotaszeg reformációjával egy idõben, 1541–42-ben tért
át a protestáns hitre. Kisbács lakossága katolikus maradt, mert a kolozsmonostori
(bencés majd jezsuita) apátsági uradalomhoz tartozott.

Anyaegyház csak 1745-ben lett újra (Várad elestét, az 1660-at követõ idõszakban
népessége és egyháza is nagyrészt elpusztult), „mikor is a papi fizetést megjobbítot-
ták a Kemény és Fileki családok az eklézsiát formáló 25 gazdákkal együtt. A gazdák
kötelezettséget vállaltak, hogy adnak minden ágytól 2 véka búzát, egy szekér fát és
3 máriást.” Az egyház patrónusa másfél évszázadon át a Fileki család volt, 1740-ben
papi házat építtetett, úrasztali edényeket szerzett, földeket adományozott az egyház-
nak, renováltatta az omladozó templomot, tornyot építtetett a templomhoz, haran-
got öntetett, Az 1621-bõl származó kis harangot a nagy háborúban (1914) elrekvirál-
ták A templom padjait Bóka János kolozsvári asztalosmester 1775-bõl származó,
megviselt, de szép, virágdíszei színezik, a mennyezet, karzat és az ajtó díszítése
Umling Lõrinc munkája. Orgonája 1843-ban készült.  A templomi ülésrendre, temet-
kezési helyre vonatkozó szabályok a mai napig megmaradtak, így mindenki tudja,
melyik padsorban van a helye, és ma is oda ül.

A falu egyházhoz való viszonya felemás, és ez nem új keletû. 1910-ben írja Kabos
Emma: „A népnek egyik fõhibája, hogy vallástalan, a templomot nem járja s csak lát-
ványosságok alkalmával – esketés, temetés – tölti meg. Ebbõl kifolyólag káromkodó,
különösen a nõk rendkívül nyelvesek, veszekednek egymás közt, miért nem ritkán54
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járásbíróság elé is kerülnek. A férfiak verekedõk, ritka ünnep telik úgy el, hogy a
korcsmában verekedés ne forduljon elõ, olyankor aztán a kórházba is kerül közü-
lük.” Viszont „Egyházának adakozó, a falu tartja a maga szegényeit”. Az egyház fenn-
tartása és gyarapítása érdekében többször is nagy áldozatot vállalt a közösség. 1921-
ben eladóvá vált a mai parókia épülete, és megvásárlása érdekében, a háború utáni
nagy szegénységben óriási  terheket vállalt magára minden egyháztag. 1946-ban egy
orkán letépte a templom tetejét, az egyházközség tagjai az 1 600 000 lejt úgy terem-
tették elõ, hogy önmagukra rótták ki, mégpedig vagyon után. Ma is szívesen adakoz-
nak az egyháznak; igaz, már több mint 60 éve szokássá vált (az eredményesebb gyûj-
tés érdekében), hogy az adakozók nevét felolvassák. Bár 1989 után megélénkült az
egyházi élet, sokan ma is csak nagy ünnepekkor járnak templomba.

A templom és környezete szépen rendben van. A harangozás villamosítását is
adakozásból oldották meg. Temetéskor mindenki adakozik az elhunyt családjának
megsegítésére. A régi kultúrotthon helyén felépült egy gyülekezeti terem, melyben
van színpad és konyha is, s így nemcsak gyülekezeti és családi összejövetelek meg-
rendezésére alkalmas, hanem elõadások megtartására is. Az építés költségeit pályá-
zati pénzbõl, a gyülekezeti tagok adományaiból és fõleg egy holland gyülekezet
(Lunteren) támogatásából fedezték.

Kelemen Lajos 1943-ban írta a szucsági templomról: „Középkori eredetû (XIII.
sz.), de átalakított református temploma festõi dombtetõt koronáz. Ma ez az épület
Kolozsvár környékének legfestõibb fekvésû temploma. Festõi kilátás nyílik a falu
egykor gyönyörû – az utóbbi idõ rablógazdaságával erõsen megtépázott – erdõire.”

A román lakosság ortodox hitû volt, és ortodox lehetett az 1710-ben épült fa-
templom is. Az összeírásokból úgy tûnik, hogy a 18. században nem állandósult a
görög katolikus vallás a szucsági román lakosság körében. Az elsõ összeíráskor,
1733-ban unitus (görög katolikus) a pap, a templom és a hívek, 1762-ben viszont egy
unitus család van a faluban, a templom, a pap és 61 család ortodox. Görög katolikus
anyaegyház 1856-ban létesült, amikorra a hívek saját költségükön és a falubeliek
adományaiból megteremtették az engedélyezéshez szükséges feltételeket. Az új
templom az elsõ világháború alatt épült, és annak ellenére, hogy a háború kitörésé-
vel a férfi munkaerõ hiányzott, az idõsek, asszonyok és gyermekek segítségével, a
lelkes fiatal pap kitartásának köszönhetõen 1916 tavaszára sikerült befejezni. Görög
katolikusnak épült, de már az ortodox templomok stílusában. Végül is 1856-ra a gö-
rög katolikusok száma 88 családra szaporodott. A hívek saját költségükön és a falu-
beliek adományaiból megteremtették a feltételeket, és ez évben folyamodtak kére-
lemmel a balázsfalvi püspökséghez, hogy engedélyezze görög katolikus anyaegyház
létesítését.

Nagy kár, hogy a régi szép kis fatemplom nem maradt meg, mert mára a 300 éves
épület nagy értéke lenne a falunak, akár idegenforgalmi látványosság is. (Fényképét
a Magyar Néprajzi Múzeumban fedeztük fel.)

A falu közösségének, öntudatának, lelkiségének másik alakítója és megtartó ere-
je a templom mellett az iskola. Szucságon az elsõ letelepedett református tanító Apá-
czai Cserei Márton volt 1777-tõl. Õt a fia, Apácai Cserei Sándor követte a szucsági
rektórián. 1866-ban épült a „kor kívánalmainak megfelelõ tanítói lak és vele egy fe-
dél alatt tágas iskolaház 4 ablakkal”. A gyermekek nemigen jártak iskolába, hol mert
szegények voltak, hol a „classzis” nem volt jó, máskor a „makacs vagy nemtelen és
engedetlen szülék miatt”, de ez akkoriban nem volt kirívó eset.

Az állami iskola 1882. december 13-án indult, külön leány- és fiúosztályokkal.
1898-ban kisdedóvóval bõvült. Az iskola gondnoksági elnöke Berde Áron, elsõ taní-
tónõje a szucsági Fileki leszármazott, Kabos Emma volt. A hit- és erkölcstan, anya-
nyelv, valamint mennyiségtan (számtan, mértan) mellett mûvészeti tárgyakat is ok-
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tattak (ének, rajz, testgyakorlás). Az anyanyelvoktatás keretében beszéd- és értelem-
gyakorlat, írás és olvasás, nyelv- és ,,irálytan” tantárgyak szerepeltek. 

A lelkész, tanító, jegyzõ, a földbirtokosok és módosabb gazdák gyermekei a ko-
lozsvári vagy nagyenyedi Református Kollégiumban tanultak már a 18. században is.
Igaz, hogy az 1930-as évek második felében csak román nyelvû oktatás folyt, viszont
a négy év „magyar világ” alatt csak magyar. 1946-ban az analfabetizmus felszámolá-
sára indult akció során kiderült, hogy a falu lakosságának elég jelentõs része nehe-
zen vagy egyáltalán nem tudott írni, olvasni.

Az iskola életében a tanítás és tanulás színvonalában 1946-ban állt be komoly
változás, amikor Kiss Ernõ igazgatásával a felsõ tagozaton szaktanárok kezdtek taní-
tani. Az alsó tagozaton ezután is két-két tanító tanított összevont osztályokat. Ekkor-
tól kezdve egyre többen érettségiztek és végeztek egyetemet. Ebben az idõszakban
volt az iskolának könyvtára, kórusa, tánccsoportja, kézilabdacsapata. A felnõtteknek
fúvós zenekara, futballcsapata.

A magyar felsõ tagozat 1946–1988 között mûködött. Fenntartása (osztályonként
minimum 15 gyermek) örökös gondot jelentett, ezért a tanárok évente „meggyõzõ”
útra indultak a környezõ falvakba tanulókat verbuválni, néha még a szegényebb
gyermekek bentlakási költségébe is bepótoltak.

Az iskolában több olyan jeles ember is tanított hosszabb-rövidebb ideig (a szu-
csági tanulók szerencséjére), akik politikai okok miatt (pl. rossz származás, politikai
elítélt volt) nem taníthattak a kolozsvári gimnáziumokban vagy az egyetemen, ezért
az akkori szucsági diákok helyzetét akár szerencsésnek is mondhatjuk. Itt tanítottak:
Béldi Miklós (gróf) ornitológus, természettudományi szakíró, több ornitológiai szak-
könyv és kézikönyv szerzõje, a szucsági tanítványaival évtizedeken keresztül termé-
szettudományos munkát végzett, 15 expedíciót szervezett a Kárpátokba; Dáné Tibor
író, fordító, szerkesztõ; Fejér Miklós irodalmár, több tankönyv, módszertani cikk
szerzõje; Kiss Ernõ iskolaigazgató, szobrász, festõmûvész – és még több nagy tudású
tanár.

Míg a 35-40 évvel ezelõtt érettségizettek mind továbbtanultak, legtöbbjük értel-
miségivé is vált, ma a sok érettségizett közül csak kevesen végeznek egyetemet, még
kevesebben válnak értelmiségivé.

A szucsági magyar iskolás gyermekek (számuk 35-40 ) már évek óta Kolozsváron
tanulnak, két éve megszûnt a magyar tannyelvû óvoda is.

Mezõgazdaság, életmód

A falu lakosságának fõ megélhetése évszázadokon keresztül a mezõgazdaság volt.
1910-ben a lakosok 85%-a még mindig a mezõgazdaságból élt. Ekkor 4 birtokosnak
van 100 hold, egynek pedig ennél nagyobb területe. 1922-ben a Szigethy-birtok há-
romnegyedét, a Berde Béláénak felét elvette a román állam.

A szocializmus, az élet más területei mellett, itt hozta a legnagyobb változást. Az
ötvenes években a módosabb gazdákat kuláklistára tették, kiközösítették, gúnyolták
õket. Óriási, teljesíthetetlen beszolgáltatásokkal sújtották az egyházat is. Több sze-
mélyt börtönbe zártak. A Szigethy (Dunca)-birtok államosításával 1948-ban megala-
kult az állami gazdaság.

1961–62-ben az egész falut bekényszerítették a kollektív gazdaságba. A „meggyõ-
zés” módszere igen változatos volt. A városból jött aktivisták a pedagógusokat küld-
ték a parasztok nyakára nappal és este, néha még a földekre is. Az ,,önkéntes belé-
pésre” sok példát lehet felhozn:. 1961-ben a kolozsvári líceumban tanuló diákot két
nappal az érettségi vizsga elõtt hazaküldték a szüleihez azzal, hogy ha nem hozza a
„papírt”, miszerint a szülõk beléptek a téeszbe, nem mehet érettségi vizsgára. A ko-56
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lozsvári gyárakban dolgozó fiúkat, férfiakat „gyõzték meg” állásuk megtartása fejé-
ben, és így lett a feleség „önként” téesztag. Mások, hogy állami állásukat megtarthas-
sák, lemondtak a földjükrõl. .Az egyház is beadta földjeit a szövetkezetbe. Végül egy
gazda kivételével mindenkit „meggyõztek”, földjüket, állataikat, eszközeiket bevitték
a közösbe. A kalotaszegi falvak közül talán innen indult el a legtöbb valamikori
büszke gazda, hogy a kolozsvári gyárakban és építkezéseken betanított munkássá
váljon.

A kereskedés mint a megélhetés kiegészítõje mindig jellemzõ volt a falura. Keres-
kedtek kõvel, szilvalekvárral, rongyszõnyeggel. Gyalog hordták a legelõn hajnalban
fejt tejet a városba, a „helyekre”. Híres-hírhedtek voltak a marhakereskedõk. Az
1970-es évektõl pedig a KGST-országokat járták, hozva-víve az aktuális hiánycikke-
ket. Sok nõ (nem elsõsorban a szegények) bejárt a kolozsvári módosabb családokhoz
mosni, takarítani, háztartást vezetni, és ezzel összeköttetéseket, munkahelyeket sze-
reztek családtagjaiknak. Keresettek, megbecsültek voltak. Egyszóval élelmesek.

1989 után a mezõgazdasági terület (szántó, kaszáló, erdõ, gyümölcsös stb.)
visszakerült az eredeti tulajdonosokhoz. A munkaképesek mûvelik földjeiket, de
egyre több idõs gazda nem tudja megmûvelni. Nagyon sokan eladták földjeiket (egy
részét a mérai gazdálkodóknak, a többit idegeneknek). Állatot még sokan tartanak,
fõleg sertést, saját használatra, ritkábban eladásra, szarvasmarhát egyre kevesebben.
Ma egyetlen magyar gazda gazdálkodik viszonylag korszerû eszközökkel a visszaka-
pott földjein, de õ is hagyományos növénytermesztést folytat. A földek nagy részét
bérlõ mûveli, egy gazda pedig fõleg juhtenyésztéssel foglalkozik.

A lakosság nagy része 1910-ben is a mezõgazdaságból él, de ekkor a faluban 22
„vállalkozó” van, ebbõl hárman segédekkel dolgoznak (kovács, lakatos, asztalos, sza-
bó, cipész, csizmadia, molnár, kõmûves, ács, vendéglõs). De iparral (kézmûvesség-
gel) mellékesen is foglalkozik még 11 férfi és egy nõ. 

A nagy háború elõestéjén szép remények elõtt állt a falu. 1914-ben a faluban volt
fogyasztási szövetkezet, tejszövetkezet, gazdakör. Berde Béla írta száz évvel ezelõtt:
„Ezeken kívül még van a községnek állami iskolája, óvodája, bankja, üzletei, postá-
ja, vasútállomása, ahol a vonat 11-szer áll meg, most készül a telefonja, és nemcsak
szépszámú intelligens elem lakója, hanem kies fekvése és jó levegõje miatt nagy a
nyaralóközönsége is.” Az 1920-as évektõl minden megváltozott. Gazdasági fejlõdése
megtört, lakosságának létszáma csökkent. 

A hatvanas-hetvenes években kezdõdött egy enyhe fellendülés. Ekkor építettek
sok nagy (ma kihasználatlan) házat. Ezeket késõbb korszerûsítették is. Az utóbbi idõ-
ben már észrevehetõ az új rétegzõdés, egyes családok meggazdagodása. A jómódot a
faluban a modern, szép, elektronikai cikkekkel felszerelt ház, drága, jó minõségû öl-
tözködés, az új, nagy kocsi és a pénz jelenti. Ezt a változást van, aki irigyli, de ha tel-
jesítményen alapul, akkor elismerik, viszont nem ítélik el azt sem, ha valaki úgy-
mond talpraesett, „jól forgolódik”, és ezáltal kerül jobb módba. A több pénzt ma is a
minél nagyobb és divatosabb ház építésére fordítják, többnyire gyermekeik számára.
Autó a családok többségében van. 

Legtöbben Kolozsváron dolgoznak alkalmazottként, néhány munkahelyet bizto-
sít a falu országút melletti részén lévõ autószerelõ, autóbádogos és festõmûhely, a
tejhûtõjavító-mûhely, a két építési vállalkozó (a többiek visszaadták a vállalkozói en-
gedélyt), egy mezõgazdasági gépeket forgalmazó, olasz tulajdonú üzletlánc raktára
és üzlete, a határban lévõ állattenyésztõfarm és az öt („bár”-ral kiegészült) élelmi-
szerbolt (tulajdonosaik románok). Õsszel, télen mûködik a pálinkafõzde. Van nyug-
díjas asztalos, szobafestõ, autó-, víz-, villanyszerelõ, szabó, varrónõ, kõmûves is.

A falu szomszédjaitól való különbözõsége a korabeli birtokviszonyok szerinti tár-
sadalmi rétegzõdésbõl fakad, ami aztán kihatott az egyéb szokásokra is. Szucságot
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kisnemesi faluként határozták meg már az 1713-as összeíráskor is, de 1938-ig min-
dig laktak a faluban földbirtokosok, cselédjeik és jobbágyok (késõbb parasztok). A
szomszédos falvak jobbágy lakossága egyetemleges községként adót fizetett, bár ott
is volt néhány nemesi kúria. A (kis)nemesi öntudat határozta meg viseletüket, visel-
kedésüket, házasodási, sõt névadási szokásaikat is. Kabos Emma szerint: „A magya-
rok túlnyomó részét az úgynevezett hétszilvafás nemesség alkotja, alig van 8-10 job-
bágy (paraszt) család. Ez a két néposztály – bár tökéletesen egy mûveltségi szinten
áll – feltûnõen különbözik egymástól szokásaikban, életmódjukban és viseletükben,
összeházasodás pedig nagyon ritkán fordul elé közöttük. A nemesek még ma is büsz-
kék reá, hogy 1848 elõtt nem fizettek adót, és nem dolgoztak robotot.” Már 1834-ben
a végzõs kollégista Kabos Ferenc naplójában megjegyzi: „ha valaki intené õket a ti-
vornyázás elhagyására, insurgensi (nemesi felkelõ) kopott csákóját félrevágva (utol-
jára 1811-ben használták), üres zsebbel és korgó gyomorral a korcsomába menne,
mert õ szabad nemes ember, neki nem parancsol senki.” A több napig tartó lakoda-
lomra többévi keresetük ment rá a szegényebbeknek, a módosabbak földet is adtak
el ilyenkor.

Társadalmi státusukhoz különösen a (kis)nemesek ragaszkodtak, ugyanis vagyo-
nuk már sokuknak kisebb volt, mint sok jobbágyszármazású, szorgalmas paraszt-
nak. Ezt hangsúlyozta a viseletük is. „A nemesek öltözete magyar nadrág, a fiata-
loknál viola szín vagy vadgalamb színû posztóból, az öregeknél szürke vagy fekete
posztóból, ugyanolyan mellény és pitykés ujjas, melyet most egy sajátságos szabá-
sú kabáttal kezdtek helyettesíteni (régi szép magyar viseletük nagy kárára), magyar
csizma, pörge kalap, melyet télen fehér vagy fekete daróc posztóból készült, cifrán
kivarrott szûr egészít ki. Itt-ott még látni lehet a régi idõkbõl itt maradt s a közne-
meseket jellemzõ kurta bundát. A szucsáki nemes nõknek nincs viseletük. Ellenben
a paraszt nõk régi magyaros öltözetben járnak, amely áll bõ karton szoknyából, bár-
sonyba szegett sûrûn pitykézett mellénykébõl (pruszlik), fehér buggyos ujjú ing-
vállból, színes vagy fehér köténybõl és fekete kordovány csizmából. Az asszonyok
fejükön kartonkendõt hordanak, a lányok hajukat két fonatban leeresztve, végében
szalagcsokorral viselik. A férfiak viselete hasonló a nemesekéhez, csak annyiban
különbõzik, hogy a nadrág kelméje szürke vagy fehér darócposztó, mit õk harisnyá-
nak neveznek.”

„A román viselet: a férfiak fehér darócposztó nadrágot, juhbõr mellényt (tyep-
tár) és fehér darócposztó ujjast (condra vagy suman) viselnek. A mellény kivarr-
va színes selyemmel, az ujjas pedig sárga, zöld, piros, és kék posztósávokkal föl-
ékítve, mi rendkívül drágává teszi (25-30 korona), fején báránybõr kucsmát vagy
erõsen felhajtott karimájú kalapot hord. A nõk nagyon fényûzõk, ünnepnapokon
szõrkelme-szoknyát, selyem elõkötõt és mellényt hordanak. A lányok hajukat egy
copfba fonják, bele sok szalagot erõsítenek és hátukon leeresztve viselik, ezenkí-
vül fejükre fehér gyöngybõl pártát (bertyica) tesznek. A férjes nõk sajátos kontyot
fonnak (korkomány) és fejüket nagy gyapjú- vagy selyemkendõvel kötik be. A nõk
piros, a férfiak fekete csizmát hordanak, mentõl vagyonosabb, annál nagyobb a
csizma.” (Kabos Emma)

A magyarok öltözete hamar elpolgáriasodott. Az 1960-as években a magyar lá-
nyok még két, a románok egy copfba fonták a hajukat. A férfiak csizmanadrágját
is az 1960-as évektõl kezdve lassan felváltotta a „pantalló”.

Egy másik jellegzetessége a falunak a szucsági tánc. A szucságiak mindig szeret-
tek és tudtak mulatni, táncolni és énekelni, vendéget fogadni és vendégeskedni. Va-
sas Samu különösen hangsúlyozza a vendéglátás jelentõségét Szucságon. A szucsá-
gi asszonyok híres szakácsnék, nagyszerûen, változatosan fõznek, nagyon sokféle
tésztát sütnek.58
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Az éneklés a mindennapok gyakorlata volt. Nemcsak ünnepnapokon, munka
közben is énekeltek, közösen, otthon, a kertben vagy mezõn, hazafelé jövet messzi-
rõl lehetett tudni, ki hajtja a szekeret. A kocsmában rendszeres volt az éneklés.
Többször mûködött kórus is a faluban, egyházi és iskolai. Sok jó hangú férfi és nõ
van (fõleg az idõsebbek között), akik rengeteg népdalt és nótát tudnak. Ünnepekkor
a templomban ma is gyönyörûen szól a zsoltár. Errõl 1943-ban Asztalos István így
ír: „Sehol annyi névnapi mulatság, szenvedélyes kártyacsata, tánc, nótázás nem ve-
ri fel a falu csendjét, mint éppen Szucságon.”

Könnyen lehetett „táncot” rendezni, ugyanis a múlt század közepéig a kalotasze-
gi cigány muzsikusok egyik központja itt volt. De volt „paraszt” muzsikás is, Lázár
Zsigimond, akitõl Kallós Zoltán, Faragó József néprajztudósok is gyûjtöttek. Muzsi-
káját hallotta Molnár István is, a magyar táncok tudós szakértõje, aki álmélkodva
nézte a gazdag figurájú, erõtõl duzzadó csûrdöngölõt, legényest. A szucsági táncot
még elég sokan tudják járni. Filmezte Martin György is. Ma a táncházakban tanítják,
együttesek adják elõ színpadon.

Rengeteg táncalkalom volt, nemcsak a nagy ünnepek és több napig tartó lakodal-
mak alkalmával, hanem vasárnap délutánonként, sõt egy-egy nagyobb kaláka után is.
A gyermekeknek „kicsik táncát” szerveztek egy-egy csûrben. Volt juhmérés utáni és
húshagyókeddi bál. A múlt század elsõ felében a táncmulatságokat külön tartották,
nemesek, parasztok, románok, cigányok, bár különös konfliktus nem volt közöttük.

A lelkész feljegyzése szerint: istentiszteletet vasárnap délután csak kéthetenként
tarthattak a tánc miatt. Még arra is volt példa, hogy az istentiszteletet, esketést a
templom elõtti hangos énekelés, csujogatás miatt félbe kellet szakítani.

Ma a novemberben tartott szüreti bál az egyetlen megmaradt táncalkalom. Võfé-
lyes, falusi módra rendezett lakodalom nagyon ritka, „hérészbe” akkor sem mennek.
Egyre nagyobb erõfeszítés árán, de él még a legények karácsonyi kántálási szokása
(ami szintén különbözik a szomszédokétól).

A Kalotaszegen egyedi és csak erre a falura volt jellemzõ a házasodási szokásuk.
Mivel a falu nemzetiségileg, vallásilag és társadalmilag rétegzett volt, és kevés lakos-
sal bírt, a rokonok közötti házasságok elkerülése végett viszonylag nagy volt a loká-
lisan exogám (csoporton kívüli) házasságok száma, de nem a 3-5 km-re lévõ nem ne-
mes falvakból (Bács magyarsága katolikus volt, a szomszédos református magyar fal-
vak pedig jobbágyfalvak voltak), hanem a 30-50 km-re lévõ, hasonlóan nemesi öntu-
datú falvakból házasodtak. 124 év alatt (1782–1906) 464 református házasságból a
szomszédos református magyar falvakból 1-1 fiatal házasodott. A különbözõ társa-
dalmi csoportok – a kisnemesség, parasztok (jobbágyok) – kifelé tájékozódtak, más
hasonló közösségekkel tartottak fenn kapcsolatot. Falunk esetében, idõvel mindkét
közösség rokoni kapcsolatai azonos irányúak lettek (Gyalu és Bodonkút). A házasság
(az endogám és exogám is) azonos társadalmi kategórián belül történt, szucsági mon-
dás szerint „suba a subával, guba a gubával”.

A 20. század közepéig mindhárom nemzetiség elõnyben részesítette az etnikailag
homogén családot és falurészt. Eleinte még a különbözõ anyanyelvû cigányok is a
falu más-más részén laktak. Bár a cigányok folyamatosan jelen vannak a faluban, és
ebben az idõben többségük református, egyetlen magyar–cigány házasságot sem je-
gyeztek be. Mindegyik, cigányok által kötött házasság etnikailag azonos.
Román–magyar házasság sem köttetett. Talán e szigorú „rend” miatt gyakori volt a
lányszöktetés. Az esetek többségében a szülõk elõbb-utóbb megbékéltek, a fiatalok
eklézsiát követtek, és a falu elfogadta, de akadt kitagadás is.

Az 1956 után következõ idõszak és különösen az 1989-es fordulat utáni évek
mind a felekezeti, mind az etnikai exogámia tekintetében nagy változásokat hoztak.
A gát (hagyomány-, értékrend-, nyelvbeli különbség), mely évszázadokon keresztül
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megakadályozta, fékezte a különbözõ etnikumúak házasodását, mára a sokirányú ci-
vilizációs változás hatására leomlott. 1956 és 1989 között a 207 házasságból hatot
kötöttek ortodox hitûvel (4 nõ és 2 férfi). a következõ 20 évben pedig 35-40-rõl tud-
nak. Az elsõ idõszakbeli vegyes házasságok általában a reformátusoknál köttettek,
sokuk gyermeke jól beszél magyarul.

Karizmatikus személyek

Egy falu életére, gondolkodására nagy hatással lehet egy-egy karizmatikus sze-
mély, leginkább tanító, lelkész, aki közvetlen, napi érintkezésben áll az emberekkel.
Erre több példa is volt a környéken, pl. Magyarbikalt a múlt század elején egy taní-
tó szoktatta rá a gyümölcstermesztésre, oltásra, ma is értenek hozzá. Szucságnak va-
lahogy nem volt szerencséje ebben. A kezdeti idõkben a kántortanítóról gyakran fel-
jegyezték, hogy híresen szép hangja van, de ezt a kocsmában is gyakran hallották. A
lelkészek, különösen ha a faluból nõsültek, gazdálkodóvá váltak, a tudós lelkészek
pedig kívül maradtak. Környékbeli mondás szerint Szucságban nehéz lelkésznek
lenni, mert ott a nép parancsol a papnak.

A faluban, a mindenkori lelkészen és tanítón kívül, mindig laktak tanult embe-
rek. A 17–19. században a régi földbirtokosok Filekiek, Kabosok, Szarvadiak. Több-
nyire megyei hivatalnokok, katonák voltak. Könyvtáruk volt, latinul, németül be-
széltek, késõbb franciául is, elõfizetõi voltak a korabeli lapoknak. Még verset, drá-
mát is írtak, amit elõ is adtak Szucságon, de csak saját körükben. Közülük Fileki
Sándor országgyûlési jegyzõ, unokája Kabós Dániel rövid ideig a bécsi kancellárián
még gubernátorhelyettes is volt. Felesége, Kemény Katalin szintén mûvelt családból
származott. E családokból sok honvéd került ki. Ide kívánkozik Versényi György ne-
ve is, anyja Fileki-utód, apja pedig Wesselényi Miklós egyik törvénytelen, de elis-
mert gyermeke. Versényi György tanárt, költõt az elsõ etnográfusok között tartja szá-
mon a tudomány. (Szucság helyneveit, babonáit, balladáit elsõként õ gyûjtötte össze.
(Kolozsváron a Biazini-házra õ tetette a Petõfi emléktáblát.)

A 19. század második harmadában Kelemen Benjamin, Wesselényi Miklós gaz-
datisztje, barátja, gyermekeinek gyámja (a törvénytelen, de elismert gyermekeié is)
vásárolta fel a sok elszegényedett örököstõl az elavult, szétaprózódott Fileki-birtokot.
Erdélyben elsõként szabadította fel jobbágyait, még 1833-ban; tõkés módon, hatéko-
nyan gazdálkodott, új növényeket honosított meg gazdaságában (cukorrépa), gépet
szerkesztett. Felesége, Bod Katalin a híres Bod Péter unokája. Berde Áron a kolozs-
vári egyetem elsõ rektora (Szarvadi Karolinát vette feleségül). Híres gyümölcsöst ho-
zott létre, miután kitanulta a pomológiát. Õk már nem származásuk, hanem iskolá-
zottságuk, tudásuk révén váltak vagyonossá, szucsági birtokossá. Kelemen és Berde
nemcsak saját birtokukon szerveztek Erdély-szerte híres mintagazdaságot
(Szucságon õk vitték végbe a tagosítást is), hanem sokat tettek az erdélyi gazdatársa-
dalom felvilágosításáért, szervezéséért. Kelemen alapító tagja és szervezõje az EGE-
nek, Berde pedig ismeretterjesztõ cikkeket írt az általa is szerkesztett természettudo-
mányos és gazdasági folyóiratokban. A Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jólétre jus-
son? címû ismeretterjesztõ munkája egy új mezõgazdasági rendszer kialakításának
kézikönyve. Érvelõ-magyarázó elõadásmódja a kevésbé iskolázottak számára is hoz-
záférhetõvé tette a mûvet. Légtüneménytan címû mûve alapján az elsõ meteorológu-
sunknak tartják.

A falu gazdálkodására, gondolkodására nem sokat hathatott két szakszerûen gaz-
dálkodó birtokos. Valószínûleg társadalmi helyzetük miatt még igen távol álltak a fa-
lusiaktól ahhoz, hogy módszereiket átvegyék, tanuljanak tõlük. (Legalábbis erre vo-
natkozó adatunk, emlékünk nincs. Igaz, a két jeles ember emlékírói sem említik a60
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másikat, pedig Jakab Elek, a kor történésze sokat tartózkodott és írt Szucságon
Kelemenéknél. A nevük sem maradt fenn a köztudatban.

Igaz, hogy a földek minõsége gyenge volt, és ma is az, azonban gyümölcstermesz-
tésre alkalmas lehetett. Erre utalnak a Hunyadiak korából máig fennmaradt határne-
vek. Ilyen például: Szõlõhegy 1453, Szilvás 1454, Eperjes, Körtvélykút, Ótoványos.
Berde gyümölcsöse után száz évvel az állami gazdaság is nagy területeket telepített
be gyümölcsfával, a falu lakossága sem régen, sem ma nem foglalkozik gyümölcster-
mesztéssel. A szilvafa a leggyakoribb gyümölcsfa. 

Híres volt a szucsági szilvalekvár. „A szilvaíz-fõzést oly nagyban ûzik, hogy nem-
csak saját szilvatermésüket használják fel e célra, hanem távoli vidékekrõl szállítják
ide a szilvát, s évenként több ezer kilogramm szilvaízet árusítnak el a kolozsvári,
nagyváradi piacokon, sõt némelyek még Budapestre is eljutnak.” (Kabos Emma) A
falu csúfneve ma is „szilvaízesek”.

A 20. században 1910 és 1962 között két tudós lelkész szolgált a faluban. Bene-
dek Márton, ki nagy mûveltségû ember, Kós Károlynak jó barátja, Erdély-szerte is-
mert szónok, a falunak nemcsak lelkipásztora, hanem orvosa is volt. Szolgálata alatt
két világháború viharzott el az eklézsia felett. 1946-ban Péntek Árpád követte a szó-
széken. A nagy tudású lelkész (már fiatalon hét nyelven beszélt) a kor kényszerítõ
körülményeihez alkalmazkodva a szó szoros értelmében is élte a „szántó-vetõ” em-
ber életét: tehenével szántott a szucsági határban, a tehenet közgazdász felesége haj-
totta. 1982 és 1990 között a kolozsvári Református Teológia rektora volt.

A Szucságon töltött évei alatt történt meg az egyháznak és lelkipásztorának tel-
jes kiszorítása a falu hivatalos életébõl. Bár a faluban még több nagy tudású tanár
dolgozott (akiket politikai okok miatt helyeztek falura), mégis évekig teljes elszige-
teltségben éltek, ui. a falu értelmiségének nem volt tanácsos vele kapcsolatot tarta-
ni, és akkoriban mindenki félt. Volt, amikor a szocialista társadalom ellenségeként
kezelték, feljelentésekkel zaklatva, máskor megalázó feladatokkal látták el. Bár béke-
idõ volt, ez az idõszak sem volt könnyû. Szellemi társa az akkor éppen kegyvesztett,
Párizsban tanult, nagy mûveltségû és magyarul is jól beszélõ, szavaló Romul Ladea
szobrászmûvész volt, akivel éjszakába nyúló, hosszú beszélgetéseket folytattak a
mûvészetekrõl, filozófiáról. (Ladea és felesége, a festõmûvész Lucia Piso 1946-ban
vette meg a festõi környezetû Kendeffy-villát.)

Mindkét lelkész (és csak õk a sok lelkész közül) lelkiismeretes krónikása volt a
falu olykor boldog, többször megrázó történelmi és társadalmi eseményeinek.

Bár szucsági részvevõrõl csak egyrõl tudunk, azért érdemes megemlíteni az erdé-
lyi értelmiség egyik legjelentõsebb összejövetelét. Ez (1946. július 31. és augusztus
4. között.) a Diakonissza Intézet nyaralójában tartott FIKE- (Fõiskolások Ifjúsági Ke-
resztény Egyesülete) konferencia volt. Mint késõbb bebizonyosodott – rendkívül
nagy jelentõségû, több évtizedre kiterjedõ hatású eseménye volt az erdélyi magyar
mûvelõdési életnek. Azok a kérdések, amelyek az 1943-as szárszói konferencián fo-
galmazódtak meg, Szucságon reményteljes, távlati célra mutató, konstruktív erkölcsi
feleletet kaptak. Az elõadókat is úgy hívták meg, hogy minden világnézet szószólót
kapjon. A konferencián elõadott a református teológia kiváló hat professzora
(Gönczy Lajos, Imre Lajos, Maksay Albert, Nagy András, Nagy Géza, Tavaszy Sán-
dor), Benedek Marcell irodalomtörténész, Buza László nemzetközi jogász, László
Gyula régész, Szabédi László költõ, Szász Pál közgazdász, László Dezsõ és Sárközy
Endre lelkészek, és nagyon sok értékes hozzászólás hangzott el. Néhányan a hozzá-
szólók közül: Asztalos Sándor jogász, Csík Lajos biológus, Dezsõ Loránd csillagász,
Fényes Imre fizikus, Gellért Sándor költõ, Gyûjtõ Sándor, Imreh István, Markos And-
rás közgazdászok, Ferenczi Júlia, Fuhrmann Károly, Gy. Szabó Béla, Incze János kép-
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zõmûvészek, Nagy Miklós és Szövérdy Ferenc mezõgazdászok, Juhász István törté-
nész, Grépály András, Kállay Ernõ, Szabó Péter orvosok, Ferencz János, Morvay Pál,
Nagy Géza, Sárközy Endre, Sipos Géza tanárok, Nagy Miklós mezõgazda, Páll Árpád
baloldali gondolkodású diák, Újvári Ferenc szucsági joghallgató, Dobai István és má-
sok. Külön kiemelendõ „a legszeretetreméltóbb FIKÉ-„szénior”, Tonk Emil orvos
hozzászólása. 

Gálffy Zoltán javasolta Tamási Áron hazahívását; a levél meg is íródott és aláíratott.
Talán ha a szucsági konferencia után a FIKE nem fordult volna olyan határozot-

tan az erkölcsi megalkuvás ellen, a kommunisták és a kollaboránsaik sem kezelték
volna olyan ellenségesen sem a mozgalmat, sem az abban részt vevõ személyeket.

A fenti felsorolásból kiderül, hogy milyen sok, Erdély-szerte ismert, jelentõs ér-
telmiségi élt, dolgozott (fordult meg alkalmilag) a faluban. Hogy az itt élt értelmisé-
giek mennyire hatottak a népre, nehéz kimutatni. Ettõl függetlenül is megállapítha-
tó, hogy a szucságiak nyitottak, befogadóak voltak, ma is azok, és tájékozottabbak,
mint a zártabb kalotaszegi falvak lakói. Magyarázható ez a távolabbi falvakkal tartott
és ápolt rokoni kapcsolatokkal és azzal, hogy a kereskedéssel világot láttak. Mindig
könnyen alkalmazkodtak az új helyzetekhez, felismerték a könnyebb pénzkereseti
lehetõséget, követték, követik a divatot.

Mint annyi más területen, az ötvenes évektõl itt is változott a helyzet. Több mint
harminc évig csak a mindenkori lelkész és felesége, az iskolaigazgató, két tanítónõ
és az óvónõ élt a faluban. A nagy tudású tanárok, míg létezett az iskola, mindanyian
ingáztak. Az ifjúsággal többnyire a két tanítónõ foglalkozott, évente, kétévente egy-
egy színdarabot, többnyire népszínmûvet tanultak be, adtak elõ. Azután csaknem
húsz évig a lelkész volt az egyetlen aktív értelmiségi a faluban, aki a szocializmus-
ban csak a hitélettel foglalkozhatott.

Ebben az idõben nemcsak gazdasági, hanem a falu szellemi elszegényedése is
érezhetõ. Ritkák a családi, baráti, utcabeli együttlétek, beszélgetések. A múlt s vele
együtt az öregek tudása is elveszítette értékét. A szókincs satnyul, az idegen kifeje-
zések egyre gyakoribbak a mindennapi beszédben. Ma a televízió és a számítógép
hazahozza az „egész világot”. A televízió megjelenése elõtt sokan olvastak, kölcsö-
nözték egymásnak a könyveket, regényeket, amiket sokszor meg is beszéltek egymás
közt. Most egy közkedvelt televíziós filmsorozat ideje alatt kiürül a falu. És ez az
asszonyok beszélgetésének témája.

Közösségi tudatról abban az értelemben, hogy az egyén saját érdekeit alárendeli
a közösség érdekeinek, nem csak Szucságon nem beszélhetünk. A faluban nagy volt
mindig a széthúzás. Azt tartják, hogy a falubéliek eléggé irigyek egymásra, de a baj-
ban szolidárisak, támogatják egymást, fõleg temetéskor. A segítésnek hagyományos
formája, a kaláka még létezik, elsõsorban rokoni és baráti körön belül, fõleg építke-
zéskor. A régi fonó-, kukoricahántó-, tollutépõ-, kapáló-kaszálókalákák a gazdasági-
társadalmi változások miatt megszûntek. 

Az utóbbi idõben a lelkészválasztás osztotta meg tartósan a falut, de van, aki
azért nem látogatja a közösségi napokat, mert a szervezõkkel szemben (akik a mun-
kát végzik) van ellenérzésük. Egy ilyen kis közösségben (az elmélet szerint) kialakít-
ható lenne egy újfajta közösségi tudat, de ehhez egy-két karizmatikus személy szük-
séges, aki a jó cél érdekében egységesen mozgósítani tudja a tenni akarókat. Mind-
ezek ellenére szerencséje volt Szucságnak azzal, hogy a falu kulturális életével a ki-
lencvenes évektõl Mihály-Vitályos Edit foglalkozik, elsõsorban a huszonöt éve mû-
ködõ Randevú Színjátszókörrel, az egyetlen intézménnyel, amely foglalkoztatja a fa-
lu fiatalságát, esetenként a gyermekeket is, és amely minden kulturális tevékenysé-
get felvállal, a megmaradt kevés hagyomány ápolását is. A szomszédos falvakban,
sõt még Magyarországon is vendégszerepeltek néhányszor. Az õk és néhány segítõ62
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(akik között vannak ideköltözött értelmiségiek is) önzetlen munkájával valósulhat
meg az évente megszervezett közösségi nap.

Bár 1950–2005 között 45 személy végzett egyetemet és fõiskolát, azok, akiket ér-
telmiségiként lehet meghatározni, Kolozsváron vagy a székelyföldi városokban tele-
pedtek le, közülük többen késõbb az országot is elhagyták.

Új szucságiak

Mára a helyzet teljesen megváltozott. 2015-ben felsõfokú végzettsége 20-22 sze-
mélynek van. Soha ennyi és ilyen magasan képzett, sokféle képesítéssel rendelkezõ
értelmiségi nem lakott a faluban. Van közöttük egyetemi adjunktus, történészdoktor
és filológus kutató, nyelvész, újságíró-szerkesztõ, televíziós szerkesztõ, kommuniká-
ciós szakember, egyetemi végzettségû tanítónõ, kertészmérnök, építészmérnök és
egyéb mûszaki végzettségû szakember. Itt lakik a kolozsvári opera igazgatója és a Ta-
risznyás zenekar több tagja. Többségük 2002-tõl költözött a faluba.

Néhány gondolat az új szucságiakról.
A két visszaköltözõ szucsági és a lelkész kivételével mindannyian házat vettek,

két család épített. Fiatal családokként jöttek, legtöbbjüknek a gyermekei is itt szület-
tek, és általában tudatosan választották a falusi életet! A falu választásánál az ol-
csóbb ház és telek mellett fontos volt a város közelsége, az aszfaltos út, ugyanis min-
denki a saját gépkocsijával közlekedik, viszi-hozza gyermekeit óvodába, iskolába. A
szép környék, a csend, tiszta levegõ, biztonság mellett volt, akinek számított, hogy
magyarok (is) laknak a faluban, és egy családnak az is, hogy református falu.

Mindannyian továbbra is a városban dolgoznak, ingáznak, mindenkinek két-
két gyermeke van, és magyar iskolába (óvodába), illetve magyar tagozatra járnak
(Református Kollégium, Unitárius Kollégium, Báthory, Zeneiskola). Az ingázás és
az egész napos munkaidõ, a gyermekekkel való foglalkozás miatt csak egy család
kertészkedik, a többieknek inkább csak az (esetenként virágos) udvar gondozására
futja. Kutyája, macskája legtöbbjüknek van, de csak egy család méhészkedik, és
egynek vannak nyulai. De van, aki méltányolja (különösen a gyermekekért), hogy
sok énekesmadár van a gyümölcsösben, sündisznó, gyík, sikló és még sok más ap-
ró állat is elõfordul. Hétvégeken, vakációban sokat vannak a szabadban, többen ki-
rándulni is szoktak. Bár az ingázás és az infrastruktúra (víz, gáz, szennyvízelveze-
tés) hiánya megnehezíti az életet, mindannyian szeretnek itt lakni, másoknak is
ajánlották falunkat.

A beilleszkedéshez volt, aki maximálisan segítséget kapott, volt, aki nem, és volt,
aki nem kért belõle. Ez függ az egyéntõl, de attól is, hogy ki, melyik falurészre köl-
tözött. Hasonló a falu élete iránti érdeklõdés, valamint az ebben való részvétel is. A
szomszédjaikon kívül általában 2-3 ugyancsak kiköltözött családdal tartanak szoro-
sabb kapcsolatot, de nem ismerik a kiköltözötteket sem. Ezen segíthetne, ha valaki
közülük megszervezne egy hétvégi kis összejövetelt egymás jobb megismerése érde-
kében. (Csaknem azonos életkorúak, még a gyermekeik is.) Ha kialakulna egy kis kö-
zösség, mely amellett, hogy a faluközösségre is jótékony hatást gyakorolhatna, egy-
másnak is segíthetnének. Közösségben élni jobb, mint magányosan.

A templomot mindenki látta, ünnepekkor néhányan istentiszteletre is elmennek,
de a hitéletbe csak egy család kapcsolódott be, gyermekeik is ritkán járnak hitokta-
tása (igaz, erre már az iskolában is van lehetõség).

Ha a falusiakat kérdezzük, mennyire épült be az új réteg a falu életébe, a válasz
az, hogy semennyire. Pedig nem ilyen rossz a helyzet. A falu közösségi élete ebben
az idõben vett fordulatot, az I. Györffy György Közösségi Napok 2007-es megszerve-
zésével és a Szucság hét évszázada címû monográfia bemutatójával. A 2008 elején
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megalakult Zúgóberek Kulturális Egyesület minden évben megrendezi a Györffy
György Napokat. Erre az eseményre, ha nem is nagy számban, de a faluból elszárma-
zott családok is eljöttek. A jelenlevõk megtapasztalhatták a helybeliek vendégszere-
tetét: az asszonyok saját készítésû süteménnyel, a szervezõk kávéval, üdítõvel és jó-
fajta szíverõsítõvel kínálták a résztvevõket és a meghívottakat. Délelõtt különféle
színvonalas gyermekprogramok vannak, a délutáni rendezvény egy-egy szucsági
származású vagy a faluban élt, példamutató ember munkásságáról szóló mûsorból
állt, melynek központját egy rövid, tudományos elõadás képezte.

Az eddigi témák és elõadók:
Györffy György – Szucság szülötte. Elõadó: Bogdándi Zsolt történész;
Szigethy Miklós honvédezredes. Elõadó: Molnár Lehel levéltáros;
Kelemen Benjamin, az erdélyi (szucsági) mintagazda. Elõadó: dr. Csetri Elek aka-

démikus, egyetemi tanár;
Szent István királyunk életmûve Györffy György történetírásában. Elõadó: dr. Egyed

Ákos akadémikus, történész;
Földes Károly lelkipásztor küzdelmes munkássága és szucsági kötõdései. Elõadók:

Vetési László lelkész, szórványmissziós elõadó és Kozma-Vig Etelka;
Versényi György élete, néprajzkutatói munkássága és szülõfalujának emlékezete a

költészetében. Elõadók: dr Hála József geológus, néprajzkutató és Antal Ildikó;
Ifjúsági találkozó (FIKE konferencia) Szucságon, 1946 nyarán. Elõadó: Dávid

Gyula író;
Dr. Györffy István néprajtudós munkássága. Elõadó: dr. Pozsony Ferenc néprajz-

kutató;
Gróf Béldi Miklós ornitológus, szucsági tanárra emlékeztek Varga György tanár-

társa és tanítványai, Ujvári Samu, Cserei Rózsika. Ehhez kapcsolódott dr. Antal
László A Duna-delta madárvilága címû fotókiállítása.

Megemlékeztünk még Fileki Sándorról, a szucsági református egyház patrónusáról.

Kulturális eseményeink, rendezvényeink

Képzõmûvészeti kiállítás Kiss Ernõ festõmûvész, szobrász, szucsági iskolaigazga-
tó munkáiból, bemutatta Felházi Lenke; F. Györffy Anna grafikus munkáiból, bemu-
tatta dr. Györffy Miklós; Felházi Lenke festõmûvész munkáiból, bemutatta Szép Gyu-
la; valamint a Zsoboki Nemzetközi Képzõmûvészeti és Fotótábor gyûjteményébõl. De
a régi szucsági munkaeszközökbõl is rendeztek kiállítást – ezt dr. Tötszegi Tekla et-
nográfus mutatta be, valamint a szucsági kézimunkákból Dédanyáink, nagyanyáink
kezemunkája címmel. A falut A régi Szucság és szucságiak az elmúlt 150 évben cí-
mû fényképösszeállítással Antalné Szép Ildikó, a régi szucsági táncokat Antal Áron
koreográfus mutatta be archív felvételekrõl a jelen lévõ utódok nagy örömére.

Minden alkalommal közremûködött a ma már 25 éves Randevú Színjátszó Kör, a
Tarisznyás Zenekar (Bárdos Réka, Bardócz Sándor, Szép Gyula, Kostyák Alpár).
Többször felléptek a Kolozsvári Magyar Opera mûvészei, a gyõri Rába Néptánc-
együttes és a szucsági hagyományõrzõk.

Klasszikus zenét hallgattunk a Szép testvérek (Bálint és András), az Oláh testvé-
rek (Boglárka, Márton és Gábor) és Tamás Endre elõadásában. Felházi Lenke ének-
mûvész Kodály Zoltán népdalfeldolgozásaiból adott elõ. 

Verses összeállításra került sor Versényi György és Földes Károly a faluban és a fa-
luról írt mûveibõl. Könyvbemutatót tartottunk Szabó Csaba közíróval, filmvetítés
volt a szucsági színjátszásról. Portréfilm bemutatásával emlékeztünk Fodor Sándor
Netti híres cigányprímásra. Fellépett a kolozsvári Kalapos Jazz Band, valamint Lá-
zár Rudolf és barátainak dzsesszzenekara. Vendégszerepelt a Transylmania együttes,64
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a Szomszédnéni Produkciós Iroda, Ördögtérgye Néptáncegyüttes, Tokos Zenekar. Több
alkalommal is a Randevú Színjátszó Kör elõadása és szucsági bál zárta az estét.

Rendezvényeinken részt vettek még: Fülemile Ágnes és Balogh Balázs, az MTA
néprajzkutatói, Benkõ Samu történész, Széman Péter, az EMKE elnöke, Guttmann Mi-
hály, az erdélyi magyar kórusmozgalom kiemelkedõ egyénisége,Tóth Gábor történész.

Györffy György halálának 10. évfordulóján felavattuk a református templomkert-
ben emelt emlékmûvet, melynek plakettjét Kolozsi Tibor szobrászmûvész készítette.
Felállítását Szép Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia, az Erdélyi Szövetség, a
Györffy család, a Zúgóberek Kulturális Egyesület és a református egyház támogatta. 

Elkészült a falu színvonalas honlapja, a www.szucsag.ro is.
A fentiek megvalósítása pár lelkes helyi szervezõ és többek segítõkész áldozatos

munkájának gyümölcse, köztük több beköltözötté is. Közülük van, aki az elsõ
Györffy Napoktól kezdve részt vesz a kulturális munkában, többen tagjai a Zúgóbe-
rek Kulturális Egyesületnek, és végzik a rájuk osztott munkát, és van, aki a Szucság
honlapot szerkeszti. Van, aki csak tud róla, de többen olvasták is a faluról az utóbbi
években megjelent két könyvet, sõt egyikük szerkesztette is. A Györffy Napokon, el-
lentétben sok falubelivel, van aki mindeniken, legtöbben legalább párszor részt vet-
tek. Az egyéb eseményeken (anyák napja, szüreti bál, farsangi bál, szavalóverseny,
Randevú-elõadás) már csak kevesen.

Tehát semmiképpen nem mondható, hogy nincs beilleszkedési szándék, inkább
az a baj, hogy a falu ezt nem tartja annak. Míg a közösségi napot sokan a legnívósabb
eseménynek tartják, idegen látogatója is van, a gyülekezeti terem mindig megtelik,
mások kifogásolják a sok „tudományt” – pedig elmondásuk szerint a falusiak elvárá-
sa a faluban élõ értelmiségiek iránt a falu felemelése, a közösség formálása lenne.

FELHASZNÁLT IRODALOM
Antalné Szép Ildikó – Bán Mária: Szucság hét évszázada. Kvár, 2007. 
Berde Béla: A Kolozs megyei Szucság község története. Bp., 1914.
Kabos Emma: Szucsák és népe. In: Erdély népei. Erdélyi Néprajzi Melléklet, 1900.
Kabós Ferenc naplója. Szucsák. Kolozsvár, 1834. OSZK kézirattár. Okt. Hung. 1420.
Versényi György: Egy érdekes eltûnés. (Kabós Ferencrõl.) In: Egyetértés, 1905. 

Függelék
Három válasz a 2015. õszi, szucsági kérdõívre

I.
a. Neme, életkora: nõ 34 éves
b. Végzettsége, foglalkozása: felsõfokú/tanító
c. Családi állapot: házas
d. Gyermekek száma: 2 
e. Hova járnak óvodába, iskolába? Kolozsvárra, zeneiskolába magyar tagozatra
f. Mivel közlekednek? – autó

II.
a. Mikor költöztek Szucságba? Honnan? 2003 – Kolozsvárról
b. Miért ide? (pl. magyarok is élnek itt, református falu, visszaköltözött, olcsó telek,

jó levegõ, aszfaltos út, közösségbe való bekerülés stb.): Jutányos áron itt kaptunk
házat, családi kapcsolatok révén.

c. Akarták-e, sikerült-e a beilleszkedés? (a faluközösségbe, a református
közösségbe, csak a szomszédság szintjén stb.) Számon tartanak a faluban, tudnak
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rólunk, ismernek. Jó barátok is vannak, de nagyobbrészt õk is jövevények, és a mi
korosztályunk. Szomszédsággal jól vagyunk, segítõkészek, kedvesek.

d. Hány családdal tart kapcsolatot a faluban? (alkalmi, baráti): 7
e. A falu részérõl kaptak-e segítséget a beilleszkedéshez? (lelkész, presbiter, kultúr-

munkás, szomszéd stb.): Többnyire a szomszédságtól.
f. Hívták-e a falu különbözõ eseményeire? Igen, sokon részt is vettünk.

III.
a. Érdekli-e a falu élete? Igen.
b. Hallott-e az alábbi eseményekrõl, részt vett-e valamelyiken, mióta, hányszor?
anyák napja: Igen, 2
szüreti bál, farsangi bál: Igen, 1
Györffy György Napok (a falu magyar közösségének 2007-tõl évenként megszer-

vezett ünnepe találkozásai: Igen, talán egy vagy kettõ kivételével mindegyiken ott
voltunk.

a Randevú Színjátszó Kör elõadásai: Igen.
c. Tud-e a faluról megjelent monográfiáról (2007) és a Szucság és a Györffy család

c. könyvecskérõl (2015)? – Igen.
d. Látta-e a református templomot, a Györffy emlékmûvet? Mutatta-e ide látogató

ismerõseinek? – Igen, láttam, de nem mutattam.
e. Támogatott-e valamilyen eseményt? (ünnep, temetés, kaláka) munkával,

pénzzel, süteménnyel, itallal): – Igen.

IV.
Valóra váltak-e a falura való költözéshez fûzött reményei, elképzelései?
a. Kihasználja-e a falusi élet adta lehetõségeket? Pl. kertészkedés, gyümölcster-

mesztés (csak szép udvar), állattartás (csak kutya, macska), méhészkedés, kirándulás
a környéken, baráti, családi események a szabadban (flekkenezés, szalonnasütés) stb.:
A nagy udvart, kertet legjobban a gyermekeink szeretik, gyümölcsfákat/bokrokat min-
den évben ültetünk, kutyán, macskán s egereken kívül vannak madaraink, süni, kerti
sikló s millió egyéb csúszó-mászó, röpködõ, kisebb-nagyobb élõlények. Egyik ked-
vencem a sárgarigó. Kihasználjuk a csendet és a nyugalmat, a természetes, beton-
mentes környezetet, az emberi/szomszédi kapcsolatok nemes egyszerûségét és ked-
vességét. Örülünk, hogy barátaink szívesen jönnek hozzánk, mert itt jó, van tér és le-
vegõ, színek és hangok tumultusa… de ez mégsem zaj,nem stresszel, hanem nyugtat
és feltölt.  Nem paradicsomi a helyzet, sok a hiányosság (víz, gáz, kanalizálás, jó
képviselet), sok a munka a házban és a ház körül, de akkor is jó.

I.
a, Neme, életkora: férfi, 38 év
b. Végzettsége, foglalkozása: a történettudományok doktora, kutató, kézirattáros
c. Családi állapot: nõs
d. Gyermekek száma: 2
e. Hova járnak óvodába, iskolába? Báthory István líceum
f. Mivel közlekednek? – autóval

II.
a. Mikor költöztek Szucságba? Honnan? 2005 – Kolozsvár.
b. Miért ide? a városhoz közel van, magyar falu (volt), szép fekvésû.
c. Akarták-e, sikerült-e a beilleszkedés? Igen.66
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d. Hány családdal tart kapcsolatot a faluban? kb. 4
e. A falu részérõl kaptak-e segítséget a beilleszkedéshez? Kevés kivétellel,  min-

denki segített
f. Hívták-e a falu különbözõ eseményeire? Igen.

III.
a. Érdekli-e a falu élete? Igen.
b. Hallott-e az alábbi eseményekrõl, részt vett valamelyiken, mióta, hányszor?
anyák napja: Igen, nem vettem részt.
szüreti bál, farsangi bál: Igen, egyszer voltam.
Györffy György Napok: Igen, szinte mindig.
a Randevú Színjátszó Kör elõadásai: Talán egyszer-kétszer.
c. Tud-e a faluról megjelent monográfiáról és a Szucság és a Györffy család c.

könyvecskérõl? Tudok.
d. Látta-e a református templomot, a Györffy emlékmûvet? Mutatta-e ide látogató

ismerõseinek? Igen.
e. Támogatott-e valamilyen eseményt? (ünnep, temetés, kaláka; munkával,

pénzzel, süteménnyel, itallal) Igen.

IV.
Valóra váltak-e a falura való költözéshez fûzött reményei, elképzelései? Nagyrészt

igen.
a. Kihasználja-e a falusi élet adta lehetõségeket? Igen, nyulaim is vannak, méhek

viszont nincsenek.

I.
a. Neme, életkora: férfi, 63
b. Végzettsége, foglalkozása: tanár, operaigazgató
c. Családi állapot: házas
d. Gyermekek száma: 2
e. Hova járnak óvodába, iskolába? Az egyik dolgozik, a másik a Zeneakadémián

tanul magyarul és románul (tannyelv?).
f. Mivel közlekednek? Személyautóval.

II.
a. Mikor költöztek Szucságba? Honnan? 2014 decembertõl, Kolozsvárról.
b. Miért ide? Visszaköltöztünk, mivel jobb a környezet.
c. Akartak-e, sikerült-e a beilleszkedés? Adott volt, mivel itt nevelkedtem. Nem

állok mindennapi szinten kapcsolatban a falubéliekkel, viszont jól ismerjük
egymást.

d. Hány családdal tart kapcsolatot a faluban? Közeli kapcsolat kb. 10, alkalmi 30
családdal.

e. A falu részérõl kaptak-e segítséget a beilleszkedéshez? Nem volt rá szükség
f. Hívták-e a falu különbözõ eseményeire? Igen.

III.
a. Érdekli-e a falu élete? Igen.
b. Hallott-e az alábbi eseményekrõl, részt vetté valamelyiken, mióta, hányszor?
anyák napja: Nem.
szüreti bál, farsangi bál: Igen, a legutóbbi szüreti bálon.
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Györffy György Napok: Igen, minden alkalommal.
a Randevú Színjátszó Kör elõadásai: Igen, idõnként.
c. Tud-e a faluról megjelent monográfiáról és a Szucság és a Györffy család c.

könyvecskérõl? Igen.
d. Látta-e a református templomot, a Györffy-emlékmûvet. Mutatta-e ide látogató

ismerõseinek? Igen.
e. Támogatott-e valamilyen eseményt? Igen.

IV.
Valóra váltak-e a falura való költözéshez fûzött reményei, elképzelései? Igen,

abban az értelemben, hogy jobban érzem magam, mint a városban.
a. Kihasználja-e a falusi élet adta lehetõségeket? Részben már igen, részben a

jövõben fogom kihasználni (pl. kerti munka).

a.  Mitõl másabb itt az élete, mint városon? Mert falu.
b. Mit hiányol a falusi, szucsági életbõl? A vízhálózatot, sivár a közösségi élet.
c. Ajánlotta, ajánlaná-e másnak is Szucságot? Igen, ajánlom.
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