
SZŰCS SÁNDOR ÖNÉLETÍRÁSA*

Biharnagybajomban születtem a század elején, 1903. október 23-án. Egv
faluszéli nagyoortán álló fehér falú, nádfedcíes hosszú és széles házban, amelvik
az idén tölti be 214. esztendejét. Édesanyám szülőháza ez. A múltban az ő elő-
deinek a tulajdona volt. Történetéhez tartozik, hogy az 1848—49-es szabadsáshnr-:
bukása után, egy ideig itt rejtőzködött Sárossy Gyula, az Aranytrombita sz-rzőie.
Gyermekkoromban hallottam az öregektől, hogy egy éjszaka vezette ide Török
József, akkori református pap. Amikor egy másik éjszaka tovább ment a bujdosók
útján, ezt a két sort találták rejtekhelye ajtajára írva: „E háznak gazdáját az
isten megoldja, bujdosó Sárossy ezt szívből kívánja." Ma is ebben a régi házban
lakom a feleségemmel. Sohase is vágytam elköltözni innen. Sokszor gondolok rá,
hogy több mint évszázada eltűnt már az a sárréti zúgó nádas, ahol a temolomi
időt megért nádja, szedre termett, s az idelátszó Törökhalmi óterp"*;}b~n, talán
még a csontjuk is elporladt azoknak a szorgos nádalóknak. akik vágták, de tolóka-
szájuk, jégpatkójuk még megvan a padláson. Mert még ma is olyan ez a padlás,
mint valamelyik kis múzeum. Pedig sok-sok tárgyat elvittem már innen, igazi
múzeumokba.

Kisgyermek koromban sokszor, és nagy kíváncsisággal kutatgattam a pók-
hálós, poros ócskaságok, elfeledett nevű, lommá lett tárgyak, eszközök, szerszá-
mok között. Az egyik szarufára akasztva - emlékszem -, rozsdás bilincs lógott,
amely meg-megcsörrent betyárjárásos éjszakákon. A porta nagyobb része szőlős
és gyümölcsöskert. Az volt már születésem előtt is. Édesapám telepítette olyan
elgondolással, hogy családja ne legyen gyümölcs nélkül még télen sem. Az el-
rakott szőlő, alma, körte elegendő volt a májusi cseresznye éréséig. A dió és
mogyoró el sem fogyott. Persze a szakértelemmel kiválogatott, oltogatott fák.
nemes fajú szőlőtőkék, nagyon megritkultak azóta. A virágzó bokrok és fák ágai
azonban most is behajolnak a nyitott ablakon. S téli időben, a kertben kiakasz-
tott odúk madarai meg-megkocogtatják az üveget. Éppen, mint gyermekkoromban.

Árnyas, lbmbos volt az utcánk is. Két oldalról összehajló, vastagtörzsű, nagy
akácfák vontak fölé sátort végestelen-végig. Mikoriban még nem a hivatal, hanem
maga a lakosság nevezte el a falu utcáit, úgy hívták, hogy Zöldfa utca. Mikor
táblát szegeztek a sarokra, akkor lett belőle Petőfi utca. Ez a névváltoztatás
megnyugtató még a néprajzos számára is. Bár az éltesebb bajomiak ma is a régi
néven ismerik. Pedig az akácfa már nincs meg. Kiöregedett. Sokáig sajnáltam
a lombos, nagy fákat, melyek árnyékot adtak a rekkenő nyarakon, mintha együtt-
éreznének az emberrel. Vígasztal, hogy a felszabadulást követő fejlődés, lámpa-

* A JÁSZKUNSÁG szerkesztői, olvasói nevében baráti és munkatársi jókíván-
ságokkal köszöntjük Szűcs Sándort 70-ik születése napján.
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tartó villanyoszlopokat állított a helyükre. És hát bizony, nemcsak a fák, de r'v-
kor ezek is együttéreznek az emberrel.

Elődeim kisbirtokos parasztok voltak. Idők során, többször igyekeztek kitörni
ebből, a múltban nehéz és mostoha életsorsból. Egy-egy tanult ember: jegyző,
ügyvéd, pap került ki a famílliából. Különös azonban, hogy ezek utódok nélkül
haltak el. Családunkban sokan voltak rövid életűek. Magas kort kevesen értek el.
Ma már csak unokabátyám, testvérhúgom és én, mi hárman vagyunk élő tagjai.
Családunk múltjáról és egyik-másik tagjáról sok érdekes, a korra is jellemző
történetet hallottam gyermekkoromban. Ezek a történetek szájhagyományként
éltek a család, meg a rokonság körében, meg a bajomi öregek emlékezetében.
Annak idején érdeklődéssel! hallgattam ezeket, elsősorban azért, mert a népi epika
terjengős előadásmódja, ki-kitérő részletessége révén, a múlt idő furcsaságairól
tájékoztatást nyújtottak számomra. A múltat közelebb hozták a mához. Közvetlen
vonatkozásokkal kapcsolva össze a kettőt. Történeti érzékemet ébresztgették.
Röviden felemlítek egynéhányat közülük:

Némelv adatok szerint, a Szűcsök a török hódoltság alatt pusztulásban lévő
Nagykunságból költöztek át a Sárrét mocsarai közt fekvő, palánkkal kerített me-
zővárosba: Bajomba. A szájhagyomány futások viszontagságairól is szól. Mint
mondia, több rokoncsalád jött együtt. Maguk előtt terelték lábasjószágaikat.
A hadiárás elől az Apavára körüli nádasokba húzódtak. Ez ideig a Siskás-szígeten
laktak földházban. Innen nézték Karcag és Ladány égését. Egyszer portyázó jani-
csárokat csaltak be az ingovány közé. Nádvágó kaszákkal támadtak rájuk, s el-
veszejtették őket a süppedő, beszakadozó lapokon. A férfiak ezek ruházatába,
fegyverzetébe öltöztek. Lovaik nyergébe ültek. Az asszonyok a gyerekeket is
lóra ültették. így indultak tovább a törökjárta határokon. Az volt a szerencséjük,
hogy egyikük tudott törökül. Hosszabb időt töltött rabságban. Ám de Szerep
alatt viszont a török viselet miatt történt egy kis fennakadásuk. A ferendeki
halomnál, Szilasi kapitány hajdúi támadtak rájuk. Nőket, gyermeket rabló jani-
csároknak nézték. Amikor aztán kiderült a valóság, velük együtt jöttek be a bajmi
sorompón.

Egyik elődömről, Szűcs Istvánról, Birtalan Szilágyi János, bajmi prédikátor
jegyzett fel néhány szájhagyományt az 1800-as évek elején készült emíékiratában.
Mint fiatal hajdúvitéz, a török tábor kikémlelésével és kóborló kurtáncsapatok
rajtaütésével szerzett érdemeket. Báthori Gábor fejedelemnek, majd a híres hajdú
generálisnak, Nagy Andrásnak, a bajmi vár kapitányának volt meghitt embere.
Egy másik, szintén István nevű elődöm, mint baimi főbíró, az 1700-as évek közepe
táján történt templomépítés érdekes históriájának volt a szereplője. Ezt a mondát
Györffy István feldolgozta az 1922-ben megjelent Nagykunsági krónika c.
könyvében. Ö azonban Darabos nevű főbírót szerepeltet, ellentétben a bajomi
öregek száján lévő hagyománnyal és a községi jegyzőkönyvek adataival. Vele való
megismerkedésemkor, egyetemista koromban említettem ezt neki. Azt mondotta,
hogy egyik bajmi adatgyűjtés alkalmával így hallotta Kozma Zsigmond, akkori
református lelkésztől. Jóízűen nevetett, amikor elmeséltem neki, hogy a nagy-
tiszteletű úr hadilábon állt a családunkkal, s valószínűleg így akart bennünket
kisemmizni a történelemből. De még Darabost is aligha mondott volna, ha tudja,
hogy mi ezzel a családdal rokonságban állunk. Na, igaz kútfők ismeretében, te
majd korrigáljad ezt a tendenciózus adatszolgáltatáson alapuló tévedést - hagyta
rám derülten a professzor.

Feltehetően erről az István főbíróról szól az az emlékezés is, amely szerint
ismeretségben állt a Pusztakovácsiban remetéskedő Bessenyeivel. Mint az itteni
viszonyokat ismerő ember, gazdálkodási dolgokban segítségére volt az ilyesmiben
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tapasztalatlan költőnek. Jószágai eladásakor járta vele a debreceni, váradi vásá-
rokat. Pártossá volt Bessenyeinek abban a szüntelen viszályban is, amit a szom-
szédos Bakonszegen lakó, egyik földbirtokos családdal folytatott. Ez a pártosság
azon gyakori esetek alkalmával nyilvánult meg különösképpen, amikor a viszály-
kodás tettlegességgé fajult.

Nagy, erős ember vollt Bessenyei. Egyszer a házára ment a veszekedős földes-
úr, de Bessenyei a fejét a lába közé kapta, mint valami rosszalkodó gyerekét,
és a hosszú pipaszárral a fenekére vert. A gazdája mentésére szaladó fogdmege-
ket István elődöm karikással verte ki a kapun. - Kifordítom az udvarból ezt
a szilaj kondát - mondta. A hagyomány a nevét is megőrizte, ennek a bakonszegi
birtokosnak. Én elhallgatom.

A hajdúvirtus öröklődött. Egyszer-egyszer megmutatkozott némely utód
természetében. Ennek a folyamánya lehet, hogy a falubeli urak és családunk
közt gyakori volt az ellentét. Valamelyik dédapámat is azért emlegeti a hagyo-
mány, mert a lakossággal kapcáskodó nótáriust galléron fogva kitette a városházi
tanácsterem ablakán. Alacsony épület volt a városháza. S így a nótárius nem
félt, hogy nagyot esik. Csak a gallérjáért aggódott. Leszakad a gallérom, maid
felvarratom - volt a vígasztalás. Na, de aztán később sokai.? is kellett bujdosnia
dédapámnak, mert pirossapkás honvéd volt a 48-49-es s^ibadsáftharcb^n. S a
világosi fegyverletétel után igen kerestették az osztrák zsandárokkal . . . De nem-
csak a rebellis, hanem a békésebb, jámborabb elődökről is maradt fenn emlékezet.

Öreg nagyapám, a templom melletti udvarának egy részét a református
egyháznak ajándékozta azzal a feltétellel, hogv oda oskola építtessen, jókora
rész volt ez. Hogv az oskolás gyermekek játszadozhassanak rajta. Az oskola fel-
épült, ma is álll. Én is tanultam benne. Játszadoztam is az udvarán. Anyai nagy-
apám, Nemes Sándor hatalmas termetű, nagyerejű ember volt. Tizenhatesztendős
korában besorozták a kötéllel verbuváló császári vasasok, mert- nem hitték el,
hogv csak ennyi idős. Tíz esztendeig szolgált Grazban. A földesi református
egyház, ha jól emlékszem: 1866. évi házassági anyakönyvében, a neve után oda
is írta a pap: Cs. K. (kiszolgált katona). Gyermekkoromban sokat emlegették a
bajomi öregek, hogy ha a csapszékben, csárdában rebelliót csaptak a legények, és
már a perzekutorok se tudtak rendet teremteni, akkor nagyapámért szalasztottak
valakit, ö aztán szétválasztotta a vérre menő bandát. Respektálták a legények.
Sohasem fordult elő, hogy összefogtak volna ellene. Hallgattak a szavára.

Édesapámat Lajosnak hívták, a kertje, meg a méhese révén lett ismerete";
és emlékezetes. A méhészkedés ősi foglalkozás volt ugyan a Sárréten, de az ő
méhesében nem gyékénykasok voltak, hanem kaptárok. Különböző rendszerűek
és olyanok, amelyeket ő konstruált, kísérletezett ki. Kert azonban kevés volt
található ezen a sárréti vizén. A gyümölcsöt, az úgynevezett almás oláhoktól
szerezték be, akik ckhós szekéren iárták a falvakat. Búzáért adták az almát, kör-
tét, aszaltgyümölcsöt. Silány portéka volt ez. Igaz, hogy a cseregabona is inkább
csak rostaalj volt. A szőlőt a filoxéra pusztította ki a 70-es években. Édesapám
kezdett itt vadba oltott szőlőt tellepíteni. Azidőt az itten körül lakosok az oltás
ismeretét valamiféle ördöngős tudománynak vélték. Olykor-olykor vetődött erre
egy-egy úgynevezett vándorkertész oltókéssel, metszőollókkal, viasszal, kötözővel
felszerelve. Még gallyakat is hozott. Ha munkája akadt, néhány fa beoltása, azt
jó oénzért vállalta, titkolózva, hókusz-pókusz közt végezve. Ilyen-olyan babonás
indoklással mindenkit elküldött a közeléből. Nehogy valaki ellesse a tudományát.
Éppen ezért llett tehát emlékezetes, hogy édesapám viszont eloszlatva a babonás
hiedelmet, szőlő- és gyümölcsoltásra szívesen megtanított bárkit, aki a kertész-
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kedesre kedvet kapott. A növények ápolásáról, nemesítéséről, e téren végzett kí-
serleteiről, a méhészetről, a méhek életéről, és általában természeti megfigyelé-
seiről érdekes kéziratai maradtak. Szabadidejében verseigetett is. És emlegetik
ma is, hogy szépen hegedült. Sokat olvasott. Kivált a verseket szerette. Csokonai
Petőfi, Arany költészetét. 1915-ben halt meg, 51 éves korában. Úgy gondolom',
hogy az írásra való készséget tőle örököltqm. Hallottam édesanyámtól, hogy szü-
letésemkor mondta is: ebből a gyerekből költő lesz. Dehát szerencsére nem ad-
tam erre a mesterségre a fejem. Azért mondom, hogy szerencsémre, mert fiata-
labb dii'csígom idején, mint sok más diák, én is írtam verseket. Ezekből úgy

ítélem, gyengécske költő lettem volna. Édesapám kiskönyvtára, mihelyt olvasni
megtanultam, megszerettette velem ugyan a szépirodalmat, de hogy mélyebb
érdeklődéssel mégis a népi múlt, a népi élet jelenségei felé fordultam, ez a haj-
lam anyai örökség.

Édesanyám, Nemes Zsuzsanna, csodálatos hűséggel őrizte emlékezetében
a szüleitől, nagyszüleitől és a falu öregétől hallott hagyományokat. A falu, a táj
múltjáról, a régi Sárrét életéről nevezetes embereiről szóló történeteket. Nagyon
szépen tudott beszélni erről. Kisgyermek koromban nem mesét mondott nekem,
mint általában szokás, hanem e történeteket idézgette. Sokkal jobban is szeret-
tem hallgatni ezeket, mint a mesét. Később a családi hagyományokat is többnyire
tőle hallottam. így azt a kedves történetet is, amely arról szól, hogy egyszer az
édesapja, Nemes Sándor nagyapám, őt, mint 6 éves kislánykát feltette a szekérre
és kivitte a tanyára a Farkasrét-közbe. Menet szembejött vele a dűlőúton egy
másik szekér. Ennek a lovait édesapám hajtotta, aki akkor 17 esztendős fiú volt.
Amint a két szekér elhaladt egymás mellett, azt mondja édesapám a vele lévő
Ceglédi Mártonnak: Na Márton bácsi, megnézte ezt a feketeszemű kisleányt?
Ez lesz az én feleségem. Márton bácsi hosszú ideig, egy évtizeden át hallgatott
az esetről. Csak a lakodalom alkalmával beszélt erről.

Édesanyám 1960-ban hunyt el, 80 éves korában, 50 esztendei özvegység
után. Édesapám mellé temettük, a törökhalmi temetőbe. A sír felbontásakor
a sírásók édesapám elkorhadt koporsójában hegedűje maradványait keresték.
Arra voltak kíváncsiak, mi maradt meg belőle. Mert úgy tudták a fallubeliek,
hogy e kedves hangszerét is eltemették volna vele. Ez azonban csak legenda.

Heten voltunk testvérek. Egy szintén Sándor nevű testvérem, aki harmadik
gyerek volt, csak három hónapot élt. Két néném, Margit és a nekem kisgyermek-
koromban sokat mesélgető Karolina, édesapám életében férjhez ment. Halálakor
négy gyerek volt a háznál. Lajos bátyám 18 éves volt, én 8, Imre öcsém 5, Zsu-
zsanna húgom 2. Minden gond édesanyám nyakába szakadt. Gondját csak növelte
a jósága. Olyan jó édesanyja, mint amilyen ő volt, tudom van másnak is. De
nála jobb már nem lehet. Gondjában, dolgában támasza, segítője Lajos lett volna,
de 1914-ben jött az első világháború, őt elvitték katonának és nem is láttuk
többé. Valahol a rokitnói mocsarak körüli harcokban esett el. Az özvegyet az ág
is húzza - mondja a régi példaszó. Az eddig is szűkös anyagi lehetőségeinket
a háború, s ami utána következett, szinte nyomorúsággá nyirbálta. Ezt a keser-
ves időt most vissza se idézem emlékezetemben. Bárha kihatásait is tekintve,
mondanivalómhoz tartozna. Hogy e komisz álllapotból szabadulni próbáljunk, en-
gem és két kisebb testvéremet édesanyám a legnagyobb nélkülözések árán is
taníttatott. A polgári iskola három osztályát itthon magántanulóként végeztem
el. Hol egyik, hol másik tanító készített elő a vizsgákra a primitív körülmények
közt működő, felszcrelésű állami polgári iskolában. A debreceni fellső kereske-
delmi iskolában érettségiztem. A körülményeim alakulása terelt ebbe az iskolába,
mert hiszen, talán a kereskedelmi pálya volt az, amely a legkevésbé vágott a
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természetemhez. Nem is maradtam meg rajta. Nem kedveltem meg a takarék-
pénztári banki szakmát. Elhatározván magamat, magánúton tanulgatva, 1926-ban
gimnáziumi érettségit tettem. Beiratkoztam a debreceni egyetem bölcsészeti karára.
Mint utolsóéves hallgató, elnyertem az egyetem földrajzi pályadíját. Ezzel kap-
csolatosan kerültem az egyetem Földrajzi Intézetébe, ahol négy évig dolgoztam.
Vezettem a hallgatók földrajzi gyakorlatait, részt vettem az intézet tudományos
munkájában, segédkeztem a Debreceni Szemle, a Földrajzi Közlemények és a
Földgömb című folyóiratok szerkesztésében. Elsőbbet itt adódott lehetőségem
néprajzi adatgyűjteményem rendezésére, feldolgozására is. Adattáram ekkor már
igen megnövekedett. Korán kezdtem a gyűjtéshez. Amikor a bajomi elemi isko-
lában elsajátítottam a betűvetés tudományát, piros és kék fedelű irkákba jegyez-
gettem a szülőfalum öregeitől hallott hagyományokat. Ezek az öregek, fiatal éveik-
ben még részesei voltak annak a sok ősiséget őrző életformának, amelyek a Sárrét
elzárt mocsárvilágában, meg a szabályozatlan Berettyó és Körös kiöntéseiről fenn-
maradtak egészen a- múlt század derekán végrehajtott ármentesítésig. Látva,
mennyire szeretem hallgatni visszaemlékezéseiket, valósággal elárasztottak a haj-
dani pákászok, rétipásztorok, szigetszántók történeteivel, meg a népi hitvilágban
gyökerező sejtelmes históriákat. Szomszédságunkban, közelünkben olyan emberek
laktak, hogy megemlékezzem itt néhányról, mint Kóti Sándor bácsi. Afféle rétes-
ember volt, amíg volt rét. Eljárogatott ugyan napszámos munkára is a helybeli
gazdákhoz, de igazán jól) csak a mocsári nádrengetegben érezte magát. Halászott,
csikászott, madarászott. Híres darvász volt. Három-négy darufiókát hazahozott
tavasszal és a háznál felnevelte, megszelídítette őket. Olyan szelídek voltak nagy
darvai, hogy amikor kora reggeleken vízért ment a faluszéli kútra, sétálgatva
kísérgették az utcán. Akkoriban igen mindenik gazdaháznál tartottak néhány sze-
líd darut. Az udvar díszének tekintették. Így aztán Sándor bácsi szép, nagy
madaraira könnyen került vevő. Köböl búzát is adtak némelyikért. Nekem aján-
dékba adott egyet. De csak halványan emlékszem a kényesen lépkedő nagy-nagy
madárra. Talán három-négy éves lehettem akkor. Szeretett Sándor bácsi. - En
hordtam neked a fürösztővizet pólyáskorodban - mondogatta. Gondolom, akkor
is kísérgették nagy szelíd darvai.

Kövér Sándor bácsi is rétjáró volt. Majd pedig amikor a lecsapolt rétnek
még a maradványa is kiszáradt, a helyét elfoglaló szántóföldeken lett csősz. Öt
az elásott kincsek érdekelték nagyon. Mondván, az volna a miénk, szegény fe-
jünké. A végeláthatatlan nádasok rejtelmes történeteiről is szeretett beszélgetni.
Boszorkányok fondorlatairól, meg bolyongó rémtáltosokról. Akik - szerinte -
még a láthatatlan dolgokat is látták. A szőrcsizmás Szabó András bácsi is jára-
tos, sokat próbált ember volt. Régi pásztorok, nyalka bojtárok, tudományos szám-
adók kerültek ki elődei sorából.

Midőn udvarunk egy eperfája alatt üldögélve felemlegette őket, szavaitól
megképzelődvc hallani véltem karikásuk pattogását. A gonosztól nehézményes
dübörgését. S pusztává tárult udvarunk végin sűrű sötét nádas rémlett fel előttem.

András bácsi nemcsak elmondta a történeteket, ami éppen szóbakerült, ha-
nem helyt-helyt meg is játszotta egyik-egyik jelenetet. Hogyan jött pásztorkodni
az a vénséges vén táltos, akinek aluMelül két sor foga volt s hogyan ereszkedett
le az ülőhelyül használt lókoponyára, amely abban a szempillantásban felnyerített.
Az öreg Balogh fődesinek, mint csárdában forgolódó fuvarosnak, betyárokkal,
orgazdákkal volt gyakori találkozása. Szabó Farkas bácsi a fődlápi csősz, olyan
csapdákat, tőröket, lószőr hurkokat készített nekem, amilyeneket ezelőtt a mada-
rászok raktak vót ki a mocsári szigetekre. A nagyapja még vízi fuvaros volt.
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Bajom, Túrkcve, Karcag, Szeghalom közt csolnakon, vagy ahogyan itt mondták,
hajón szállítgatta a vásározókat a sárréti nádasokban kanyargó vízi utakon.

Csősz volt az öreg Ratka Sólyom is. Legeslegelső adatközlőm egyike, aki
furcsa módon amellett, hogy ősi babonákban bízott, a természet jelenségeinek is
élesszemű megfigyelője volt Dehát hol vannak már ők! Meg a hozzájuk hasonló
többiek? A későbbiek, sárréti, kunsági, hajdúsági öregjeink kiváló adatközlői?
Rég sírjaikban porladnak. A tőlük feljegyzett adatokat már hiába keresném.

Tizenhároméves voltam, amikor mintha ennek éppen így kellett volna tör-
ténnie, kezembe került az Ethnographia 1916. évi két füzete. Izgalmas, elgon-
dolkoztató olvasmány volt ez számomra. Akkor még inkább csak megsejtettem,
mint megtudtam belőle, hogy az általam is leírt történetek, mondák, babonák
nem csupán érdekességek, hanem ennél sokkal többet érő fontos dolgok, hagyo-
mányok. Vizsgálatukkal egy tudományág, a néprajz foglalkozik. Ettől kezdve
egyre tudatosabban kezdtem gyűjteni ezeket. Elindultam arra a hosszú gyűjtő-
útra, amelyik jószerint még ma se ért véget. Nagyon-nagyon sok időt fordítottam
erre. Még annak a rovására is, amit közhasználatú kifejezéssel, jól felifogott ön-
érdeknek szokás nevezni. Kisdiákságom vakációs nyarain kezdtem meg a baran-
golást a tiszántúli tájakon, határain, pusztáin megismerkedve a tanyák, pásztor-
szállások nagyszerű népével. Kétségtelen, hogy eleinte még mint gyermek, a kó-
borlások érdekes romantikája is vonzott. Ezt azonban mihamar túlnőtte bizonyos
kötelességérzet. Annak a közvetlen tapasztalatnak folyamányaként, hogy a múlt-
beli népi műveltség emlékei rohamosan halványulnak, feledésbe merülnek. Men-
teni kell még ami menthető belőle. Emlékszem, hogy egy időben, diákkorom egyik
szakában, ez szinte a félelem nyugtalanságával a féltés érzeteként nehezedett
rám és sarkalt. Barangolásaimról senkinek sem beszéltem. Azok a falumbéli ke-
vesek, akik tudomást szereztek rólam, a maguk ellgondolása szerint értelmezték.
Belőle számomra jó jövőt nem jósoltak. Családunkhoz közel állók, akik célját is
tudták, azok haszontalanságnak, bolondságnak tartották. Mondta egyik öreg
rokon: - Mi fene az a néprajz? Ha felnősz, még majd ráíratod az udvarodat,
mint nagyapád az oskolára. - Eddig csak magamat írattam rá. Bár a jövendőt
előre nem tudhatjuk. Csak édesanyám bízott benne, hogy néprajzoskodásomból
komoly eredmény kerekedik majd ki. Első könyveim megjelenéseit még megérte.
Azokat megnyugvással lapozgatta. Gyakori vándorllásom idővel a hivatalos em-
bereknek is szeget ütött a fejébe. Valamiféle illegális szervezkedést, szociális,
kommunista agitációt szimatoltak mögötte. Ebből kisebb-nagyobb kellemetlen-
ségeim adódtak. Főszolgabíró, főjegyző, kakastollas főtörzs sűrűn eldiskurálgatott
velem. Ilyenkor dédapámra gondolva, szerettem volna őket kirakni az ablakon.
Dehát ez a községháza jóval magasabb, mint a hajdani volt. Hogy néprajz?
Nem. Ezt a bolondságot nem hitték el. Állandóan gondjuk volt rám. A Földrajzi
Intézetben eltöltött évek után nem is jutottam álláshoz egészen 1944-ig. Akkori-
ban amúgy is nehezen ment az ilyesmi. A megélhetés gondja, munkái itthon ter-
hesebb volt. Az tette számomra elviselhetőbbé, hogy az általbm kutatott tájban
laktam. Együtt éltem a táj népével. Meg az a tudat, hogy ebbül a néprajznak is
van talán némi haszna. A hatósági embereknek persze nem volt ebből semmi
hasznuk. Nekik csak a munkájukat szaporítottam. Néprajzi gyűjtés során falu-
széli kis házakban, várostól távoli tanyákon nagyon sok kérvényt, beadványt, fel-
lebbezést, panaszos levelet megírtam embereimnek. Elébem tárt ügyes-bajos dol-
gaikat megtárgyaltam velük. Valahányszor kértek: okosítson fel már, mit kellene
tennem. így lettem vándor ügyvéd. Egy füzesgyarmati jó öreg vallotta be, hogy
ő ennek vélt. Csak azon tüsténkedett hívő lélek vajon, ha fizetséget nem fogad
el. Érdekes, hogy ő is pártkasszára gondolt. Persze nem a kormánypártéra. De
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véltek engem egyébnek is. Vándor fényképésznek, képeslevefezőlap csinálónak,
mérnöknek, mert régi házakról, pásztorépítményekről méreteket vettem, alaprajzot
készítettem. Volt, aki becsüsnek nézett. Felmérem a határt, hogy milyen termésre
van kilátás. Volt aki felügyelő úrnak titulált, fogalmam sincs miért, mert teljes
bizalommal volt hozzám, márpedig ez felügyelővel szemben nem szokás. De voltak
sokkal érdekesebb vélekedések is. Eleinte, amikor még éltek babonás hiedelme-
ket hordozó öregek, többször előfordult, hogy garabonciás diáknak néztek. S mi-
helyt betoppantam, valahova faluszéli kis házba, tanyára, azonnal hoztak nagy
köcsög tejet, kínáigattak erősen. Jaj istenem, csak jégeső ne lenne már - sopán-
kodtak. Az utóbbi időkben szintén rejtélyes, de korszerű elképzeléssel egyszer-
egyszer kémnek, ejtőernyősnek gondoltak. 1944 nyarán, bizonyos feladatokkal
megbízott személyek a karcagi határból azért kísértek be a rendőrségre, mert
látták, hogy megálltam egy dűlőút melletti fa alatt, elővettem a zsebórámat, meg-
néztem és abban a minutában megjelentek az ég alján a szovjet repülőgépek.
A rendőrkapitány ismert, hiszen a helybeli ONCSA igazgatója voltam akkor.
Kérdezte, van-e valami panaszom a bekísérésből kifolyólag. Nem volt. Sőt, így
legalább besétálhattam a városba. Egyébként, a légiriadó hosszú tartama
alatt az útszélen kellett volna kuksolnom. Feltételezem, hogy személyes ismeret-
ség hiányában nem végződött volna ilyen egyszerűen az ügy. Aligha fogadták
volna el határbeli járkálásom indokául, hogy néprajzi adatokat gyűjtök. A nép-
rajz viszonylag fiatal tudomány lévén, csak nemrégiben fejlett föl a köztudatban,
hogy ténylleg van valami ilyesmi, hogy néprajz. Lényegét, célját gyakran még ma
is félreértik. Ügy gondolom ennek kettős oka van. Egyik oka maga a néprajz.
Csak tanulmányozta a népet, mint a földrajz a földet, a természetrajz a növény-
és állatvilágot, de szólani nem szólt hozzá. Másik okát könyvkiadásunk statisz-
tikájában fedezhettük fel. Tudjuk hány könyv jelenik meg évente és milyen pél-
dányszámban. S hány néprajzi témájú könyv milyen példányszámban.

Amikor 52-ben a Nagykun múzeumhoz kerültem, egyik tanácsi dolgozó azért
akarta nyakamba varrni egy képtár berendezését, mert néprajzos vagyok. Így
tehát értek a rajzokhoz, festményekhez. Vannak, hogy így mondjam, divatba jött
falvak, néprajzi csoportok, ahova évről évre rendszeresen járnak a városi nép-
rajzi gyűjtők. Sercgestől) szállnak ki. Persze azért az ottaniak se a néprajzot is-
merik, hanem csak a dörgést.

Egyszer így fogadtak egy ilyen faluban. Bizonyosan etnográfus tetszik lenni.
Mit tetszik gyűjteni? Népdalt, mesét, szokásokat, babonát, kuruzslást? - Babonát
- mondtam, csak úgy. Akkor Maris nénihez tessék menni. Én szokásokat közlök,
az uram meg mesét. A mi szakmánk ez. Nem mentem sehová, csak el a faluból,
ahol az adatközlők már szakosítva voltak^Ütjaim során sohasem hivatkoztam
néprajzos voltomra. Nem hangoztattam, hogy adatokat gyűjtök. Mindenkit meg-
hagytam a maga hitében. Hiszen számtalan módja, lehetősége van ennek, hogy
az emberekkel szót váksunk. Elbeszélgettem velük elsősorban arról, ami őket
érdekelte. Majd ezután a szó kiforogta azt is, ami engem érdekelt. Igaz, ehhez
idő és türelem is kellett, meg egy nagyon fontos körülmény. Az általam kutatott
terület számomra nem terep volt, ahová ki kellett szállnom, hanem szülőföld,
ahol éltem és élek. Már korán feltettem magamban, hogy nem csupán a néprajz-
tudomány számára hordok össze anyagot, hanem ennek egy részét cikkekben,
könyvekben feldolgozva vissza is adom azok utódainak, akiktől szereztem: a
népnek. Oly elgondolással, céllal, hogy kallódó időből, korból kieső hagyományai
igazi értelmének, értékének megismeréséhez ezáltal is közelebb jusson.

Tizenhétéves koromban kezdtem írogatni vidéki újságokba és pestiekbe is.
Nagyon sok cikket írtam. Számukat nem tudnám megmondani. A maga idejében
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országszerte legelterjedtebb lap a Kis Újság, Régi idők, régi emberek rovatcím
alatt 1942-49 közt hétről hétre közölte írásaimat. A Magyar Út-ban is voltak
rovatok. Egy néprajzos noteszéből. Szakcikkeim, tanulmányaim a Debreceni Szem-
lében, az Ethnographiában, a Jászkunságban és más folyóiratokban, kiadványok-
ban jelentek meg. Első könyveimet a Bolyai Akadémia, a Misztótfalusi, az utób-
biakat a Magvető adta ki. Füzeteim múzeumok sorozatos kiadványaiban jelentek
meg. Életem javarészét szabadpályán töltve, 1944-ben az Országos Népi és Csa-
ládvédelmi Alap karcagi szövetkezetének igazgatója lettem. Ez az intézmény
azonban a következő év elején megszűnt, miként a pesti központja is.

A város vezetői részéről az a terv merült fel, hogy vegyem át a Nagykun
Múzeum vezetését. Fejlesszem tovább és egészítsem ki szabadtéri részleggel. Ez
az ügy azonban későbbre maradt. A felszabadulással bekövetkezett változások
más munkába állítottak. Majd 1946-ban részt vettem a Bihartordán létesített sár-
réti népfőiskola szervezésében, ennek lettem az igazgatója. Az Országos Szabad-
művelési Tanács tagja voltam akkor. A Nagykun Múzeum igazgatójává 1952-ben
neveztek ki.

Ezt a tájmúzeumot a század elején Karcag város alapította az ottani szüle-
tésű Györffy István néprajztudós kezdeményezésére, aki a Magyar Nemzeti Mú-
zeum néprajzi osztályának volt az igazgatója, majd a pesti egyetemen a néprajz
professzora. Sajnos a nagyon szép és érdekes gyűjtemény 1944-ben maradéktala-
nul elpusztult. így tehát nem csupán igazgatója lettem ennek a múzeumnak, ha-
nem másodszori szervezője és létrehozója is. Ez nem volt könnyű munka, de
a most már álllami és Györffy István nevét viselő Nagykun Múzeum ismét
létezik.

Jóleső érzéssel tölt el az a tudat, hogy annak az embernek a munkáját foly-
tathattam, akinek sokat köszönhetek. Elsőbbet Györffy István volt az, aki ma-
gamrahagyottan végzett néprajzi munkálkodásomra felfigyelt. Azt közvetlen ér-
deklődéssel kísérte. Törekvéseimet, elgondolásaimat helyeselte. Már kezdeti ered-
ményeimet is becsülte, értékelte. Többre, mint saját magam. Ez megnyugtató,
biztató volt számomra. Egyetemista koromban többször elkísérhettem sárréti, kun-
sági gyűjtőútjaira. Az ő meghívására vettem részt az élete utolsó évében, T939-
ben általa szervezett Táj- és Népkutató Intézet munkájában is.

A Nagykun Múzeumtól mentem nyugdíjba. Nyugdíjba, de nem nyugalomba.
Nyugtalanság tart fogva, hogy mennyi tennivaló volna még. írni kezdett köny-
veim befejezetlenek. Melyiknek fele, melyiknek csak harmada kész. Másirányú
elfoglaltságom gondja vámolja az időmet. Meg betegeskedés vert bilüncsbe. S bi-
zony az évek így csapatbaverődve, mint a madárraj gyorsabban repülnek már.

Szűcs Sándor
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