
TÉKA
Régi magyar vízivilág

Szűcs Sándor könyve

Hetedik könyve ez a szerzőnek, de
lehetne a tizenhetedik is. Rövidebb-
hosszabb írásainak abból a gazdag
anyagából, amelyet a hetvenedik szü-
letésnapja alkalmából megjelent Bajo-
mi Krónika tételesen felsorolt, gondo-
lom, még legalább tíz kötet kitelnék.
Ideje is volna e pontos számbavétel
után összeállítani végre egy életmű-ki-
adás tervét, s meg is kezdeni mielőbb
a sorozatot, hogy a hazai néprajztudo-
mány e nagy öregjét lehetőleg, még
az utolsó kötet megjelenése is életben
érje. Szűcs Sándor ugyanis — mond-
juk ki kereken — a magyar etnográfia
élő klasszikusa, aki nemcsak néprajzi,
hanem irodalmi és művelődéstörténeti
művek hosszú sorát alkattá, méltó utó-
daként az előtte járt nagyoknak, Her-
mán Ottónak, Takáts Sándornak, Győr-
ffy Istvánnak. Azt folytatta, amit ők
kezdtek el: mesterszavakkal, tájszavak-
kal, népi szólásokkal megtűzdelt vará-
zsos nyelven hagyta az utókorra egy
süllyedő — illetve azóta már végleg
el is süllyedt —v világ emlékeit.

Hermán Ottó volt az úttörő ebben
a vállalkozásban: ő hívta fel először
nagy erővel az országos közvélemény
figyelmét a magyar népi élet veszen-
dő emlékeire, s ő teremtett először
olyan irodalmi erejű s egyben tudo-
mányos hitelű stílust is, amely alkal-
mas volt a megszűnőfélben levő élet-
formák leírására, megörökítésére. Ta-
káts Sándor történészként fejlesztette
tovább a tőle tanultakat, a történeti
néprajzban alkotva talán a legnagyob-
bat. Győrffy István főleg a tárgyi nép-
rajz terén működött, Nagykunsági kró-
nikájában viszont ő is hasonló hangot
ütött meg, s ezzel egész életre szóló
indítást adott a pályáját földrajzosként
kezdő, de leginkább mégis a hazai nép-
élet hagyományai iránt érdeklődő Szűcs
Sándornak.

A hazai jelző ezúttal nem a tágabb
haza, tehát nem egész Magyarország
népéletére vonatkozik, csak egy szű-

kebb területére, amelyhez Szűcs Sán-
dor szülőföldje, vagyis a bihari Sárrét
mellett főleg a Nagykunságot és a Hor-
tobágyot számíthatjuk hozzá. Vagyis a
Tiszántúl szívének azokat a területeit,
amelyek egy ősi vízivilágnak a rezer-
vátumai voltak egészen a múlt század
második feléig, majd viszonylag rövid
idő alatt szárazra kerülvén, lakóik jó
része gyors életformaváltozásra kény-
szerült. Másutt is sokat változtak ezek-
ben az évtizedekben a magyar falusi
nép életkörülményei, de ennyit talán
sehol másutt. Győrffy István szavai
vitatható voltukban is igen jellemzőek
az ezzel kapcsolatos népi közérzületre:
„Nem sürgette a kun ember a belvizek
lecsapolását soha. Ha rajita állott vol-
na, ma is minden úgy lenne, mint ré-
gen volt. A vízi életbe hatszáz év alatt
belenőtt, s ma úgy érzi magát, mint
a partra vetett hal. Megszámlálhatat-
lan nyája eltűnt, csodálatra méltó táj-
fajtái teljesen kivesztek. Lecsapolt föld-
jeik ősereje pár évtized alatt teljesen
kilobbant. Sívó szik lett a rétek, fer-
tők helyén, mely évről évre terjed,
és lassanként megeszi az egész határt.
E föld nem tűri az ekét! Visszavárja
az árvizet, a fehér gulyákat, a szilaj
méneseket!"'

Sárrét népe valamivel jobban járt,
mint a Nagykunságé. Ott több mara-
dandóan termékeny föld jött, fel a víz
alól. De az átmenet ott sem bizonyult
könnyűnek. Szűcs Sándor is említi,
hogy a sárréti népnek a „vízi munká-
latok" iránti ellenszenve csak fokoza-
tosan enyhült. „Több nyáron át gyúj-
togatták, égették a szárazra került ná-
dasokat. Néhol, nagy kiterjedésű határ-
részeken, kemencényi kerületű zsom-
békoszlopok erdeje állt. Ezlt ki kellett
döntögetni. Másutt kútmélységű göd-
rök tátongtak, amiket be kellett temet-
ni. A bevetett barázda gabona helyett
jó ideig csak nádat, gyékényt termett.
A nagy bokrok fészkét (tövét) ki kel-
lett ásni. mert nemigen ártott neki az
ekevas. Évtizedek fáradságos munkája
árán érték el, hogy a réti víz alól fel-
szabadult föld gabonát teremjen."

Csakhogy: ,,a pásztorokat, pákászo-
kat, a rétes embereket a termés nem
vigasztalta meg" a Sárréten sem. A
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nagy gulyákat, nyájakat, kondákat fel-
osztották, a vízzel elúszott a hal, a
nád- és gyékényvágó rétet kipusztítot-
ták, a szárazzá tett tájról elköltözött
a sok madár. így hát ők kisemmizett-
nek érezték magukat A rét helyét el-
foglaló uradalmak napszámosaivá vál-
tak. A rétbeli életről szóló története-
ket mint szebb idők emlékét hagyo-
mányozták utódaikra."

Ezek már gondosan mérlegelt sza-
vak, nincs rajtuk semmi vitatnivaló.
S megadják egyúttal Szűcs Sándor
munkásságának, élete művének a kul-
csát is. Ö ennek az örökre eltűnt vízi-
világnak lett a krónikása. Ennek a las-
san fakuló népi emlékezetnek lett az
újraelevenítöje, hagyományainak hűsé-
ges írásbatévője s ezzel népe szószóló-
ja, immár az egész ország színe előtt.
Nem vállalt könnyű sorsot. Még egy
nemzedékkel előbb is bő forrásokból
meríthette volna adatait, a vízivilág
ezernyi lakóját, ezernyi eseményét és
eseménytelen hétköznapjait megidéző
elbeszéléseket. Az ő korára a források
jórészt elapadtak. Szülőfalujának, Bi-
harnagybajomnak az öregjei sok min-
dent elmondtak neki, de gyakran csak
hézagosán. Fel kellett kerekednie, gya-
logszerrel járnia bő falukat, tanyákat,
pusztákat, s faggatóznia mindenütt a
nagy időt megélt öregektől, ki mit tud
ama régi dolgokról, már nem is any-
nyira közvetlen emlékezetből, inkább
hajdani hallomásból. S mindezt egy
olyan korban, amikor a magafajta
„csavargóknak" a csendőrökkel is köny-
nyen meggyűlt a bajuk, de a köznép
sem fogadott mindig jó szívvel egy-egy
ki tudja honnan szalajtott vadidegent,
kivált ha szegényes öltözetében is nad-
rágos embert mutatott.

Szűcs Sándor némelyik írása utal is
egykori gyűjtőútjainak viszontagságai-
ra, bár jó volna ezekről még többet is
tudnunk. Az bizonyos, hogy egy heroi-
kus élet állt ezek mögött az írások mö-
gött. Évtizedes lemondás minden állás-
ról, minden fix fizetésről, minden —
bármily viszonylagos — polgári jólét-
ről, tengődés hírlapi tárcák s egyéb
cikkek filléres honoráriumából, hosszú-
hosszú várakozás első kötetének, majd
a továbbiaknak a megjelenésére, csa-
lódások, gondok, csüggedések, de még-
is a rendületlen hűség a vállalt élet-
célhoz és nem szűnő, szívós munka,
hogy e célt el is érje. Gyűjtés újabb
és újabb helyeken, már nemcsak élő-
szájról, hanem minden számba jöhető

egyéb forrásból, régi falusi prédikáto-
ruk, nótáriusok feljegyzéseiből, közsé-
gele, várasok protokollumaiból, levél-
tárak paksamétáiból, kéziratos és
nyomtatott ódon könyvekből, múlt szá-
zad eleji, közepi újságok megsárgult
lapjairól, nem sajnálva az időt, fárad-
ságot, csakhogy egy-egy aranyszemecs-
két leljen a többnyire érdektelen, szür-
ke szavak homoktengerében. S mind-
ezt nem hivalalosan elismert, támoga-
tott „tudományos kutatóként", nem in-
tézményes megbízásból, hanem csak a
saját lelke parancsára, hogy így kell
tennie.

így épült fel ez az életmű, amelynek
az új kötet is szerves része. Ugyan-
azokkal az erényekkel ékeskedik, mint
az eddigiek: a témához illő gazdag ma-
gyar nyelven ad számot mindarról,
amit a szerző annyi év hosszán egybe-
hordott. Az anyag javát élő emlékek-
ből szedegette össze, de ott találjuk
forrásai között Anonymus Gestáját is,
a Váradá Regestrumot is, középkori ok-
leveleket is, Ralamb Kolos svéd kirá-
lyi követ 1658-ban kelt jelentését is,
Petőfi barátjának, Bernát Gáspárnak
a tiszántúli jegyzeteit is, magának Pe-
tőfinek egy strófáját, a Tudományos
Gyűjtemény 1819-es, a Magyar Gazda
1845-ös, a Vasárnapi Üjság 1858-as év-
folyamát é s így tovább. Ezer adalék-
ból rajzolódott ki lassan a hiteles kép
a hajdani erekről, lápokról, mocsarak-
ról, posványokról, ilványokról, dévá-
nyokról, dagványokról, „bányákról",
kottyanókról, a hajdani nádbakonyok-
ról, gyékényrengetegekről, a hajdani
hajóutakról, töltött utakról, sárba, víz-
be vesző úttalan utakról, a hajdani
gulyákról, ménesekről, nyájakról, kon-
dákról, a réti csikaszok hajdani csa-
patairól, a darvak és egyéb vízimada-
rak seregéről, és még mi mindenről!
Csak az egykori foglalkozásokat is elég
elsorolni, amikről szó esik: pákász, ré-
tész, darvász, rétiméhész, füves, vízi-
fuvaros, betyár, táj felnéző, félkézkal-
már, hogy a réti pásztorok különféle
fajtáiról ne is szóljunk. Se a valamiko-
ri táltosokról, boszorkányokról, se a
Csuba Ferke féle imposztorokról, se
a mondák szerint erre járt álruhás
Mátyás királyról, se a valóban erre
járt török martalócokról, csauszokról,
bégekről, basákról...

Ahol a múlt századot megelőző Idők
sárréti és Sárrét környéki eseményedről
szól Szűcs Sándor, ott bővebb források
híján egy kissé maga is nekiereszti a
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fantáziáját. Ezek aa írások — a tudo-
mányos hitelű környezelrajz ellenére
— már inkább a szépirodalom körébe
sorolhatók, s a remélhetőleg csakugyan
megvalósuló életmű-kiadásban külön
kötetbe kívánkoznak. Egy-két átmeneti
műfajú, anekdotikus írástól eltekintve
általában elég élesen elválnak ezek a
dialógusokkal tarkított elbeszélések és
a csupa hiteles adatból szőtt, jobbára
leíró jellegű néprajzi fejezetek, ame-
lyek azonban szintén híján vannak min-
den tudományoskodásnak és nehézkes-
ségnek
A művészi stílus az egész kötetet rop-
pant élvezetes olvasmánnyá teszi. Nem
tudom megállni, hogy búcsúzóra ne
idézzek még legalább néhány monda-
tot, étvágycsinálóul azoknak, akik, csak
ezután veszik kezükbe a könyvet. •'„Csi-
kászó pákászaink az ingólápokon te-
vékenykedtek. Volt ilyen sok; a nád,
gyékény avarjából, vízinövények indái-
ból szövődött, és zöld pázsitként borí-
totta a víz színét. A járatlan ember
azonban könnyen beleszakadhatott, s
akkor menthetetlenül elnyelte az alat-
ta levő ombolyos víz. A pákász gyé-
kényből font talpalót kötött bocskora
talpára, és úgy lépegetett rajta, három
ágcsonkban végződő, hosszú botjával
tapogatózva."
Aki így ír magyarul, s így idézi a hazai
múltat, annak a könyvei bizonyos, hogy
kései unokáinknak a kezéből sem kop-
nak majd ki. A mi becsülésünket pedig
nem kevésbé megérdemlik,, mint a maj-
dani hálás utókorét.

(Magvető Kiadó, 1977)

VARGA DOMOKOS

Egri Mária:
A Szolnoki Művésztelep

Egri Mária könyve a Szolnoki Művész-
telepről alkalmas arra, hogy újfajta
érdeklődést is keltsen témája iránt,
akkor is, ha címe elsősorban azoknak
ígér kedvükre való találkozást a művé-
szettel, akik valamiképp már kapcso-
latba léptek azzal a festői világgal,
amit az alföldin belül Szolnok és kör-
nyéke jelentett és jelent. Az ilyen ol-
vasó már eleve helyesen tapintja en-
nek a művészetnek messzebb nyúló szá-
lait is, szinte úgy, mintha az egyik vas-
úti csomópont szerteágazó irányait és
végpontjait is tekintetbe venné a hely
fontosságának megítélésénél... Nem

véletlen ez a hasonlat, mert Szolnok
városa fekvésénél fogva valóban ilyen
fontosságú lett a múltban, országos
vasútjaink elsőszülöttjeként. Mégis mi-
től tűnik olybá egy művésztelep szá-
zadfordulói létesülése éppen itt, mint
egy szikes talajból felszínre törekvő
növényke majdhogynem' véletlen sor-
sa? Attól, amiről az egykori hírlapi je-
lentések e könyvben tájékoztatnak,
hogy ez az egyszeri forgalmi előny-
helyzet a város részéről teljesen kiak-
názatlan maradt — e táj és népe —
a külföldi szem számára — még so-
káig a betyárkalandok és -emlékek
lelőhelye maradt csupán. Milyen vélet-
lenek és reális okok tették mégis a
művészet ihletőjévé — ezt tudjuk meg
a könyvből.

írójának szerencsés és okos állás-
pontja e témával kapcsolatban: az
elfogulatlan lelkesültség és az a rokon-
szenv esen-tudományos eltökéltség,
amellyel az idefűződő művészet elis-
mert értékeit nem csupán a megszo-
kott, hanem többféle megvilágításban
mutatja be, és viszonyítja az általános
művészeti fejlődéshez, másrészt a fel
nem ismert vagy elhanyagolt értékeket
nem hagyja nyomtalanul a feledésbe
merülni.

Mindaz, ami az olvasó számára a lé-
nyegében száraz statisztikai adatokból
a szöveg nyomán művészteleppé kere-
kedik, olyan váratlan, mint az, amikor
a kispénzű bohém, fedél alá jutván,
bármely odúból műtermet varázsol,
elhivatottságának és kedélyének bősé-
gével. Mert amúgy rejtélyesnek kell
tűnjék, hogy az egykori szolnoki vár
hűlt helyére képzelt kolónia létesítésé-
nek akadtak istápolói a kulturálisan
alvó városban, Kolumbuszok, akik egy
nem lakott földrészecskét fedeztek fel
egy jövendőbeli eszmei kincs, az itt ke-
letkező művészet kivirágoztatására.

Tudjuk a múltból is, hogy a lelkes
ideák zöme miként fut zátonyra a meg-
valósítás küszöbe előtt. E művésztelep
benső történetének leírásából azonban
a helyi ihletődésnek, a genius locinak
olyan termékenyítő vonásaival ismer-
kedünk meg, amelyek realizáláshoz se-
gítették a tervet. Ezeket a művészet-
tudomány gyakran figyelmen kívül
hagyja, mintha bizony a művek kelet-
kezése és minősége csak a látható tár-
gyi környezettől, meg olyan fontos tar-
talmaktól függene, amilyen a kor és a
társadalom — ugyanakkor azonban
nem tulajdonít jelentőséget az olyan
alapvető dolgoknak, amilyen az egy-
szerű csend — méghozzá a „vidéki",

47


