
DOKUMENTUM
Szűcs Sándorra emlékezünk
A JÁSZKUNSÁG folyóirat negyedéves megjelenése miatt csak most számolhat
be olvasóinak arról a veszteségről, amely Szűcs Sándor elhunytával nemcsak
a magyar néprajztudományt, a bihari részeket, a Nagykunságot, hanem olvasó-
táborunkat is érte. Szűcs Sándor avatott tollú írásaival ugyanis már 1954-től
kezdve jelentkezett folyóiratunk hasábjain és rendszeres munkatársaink közé
tartozott azóta is. Idézzék emlékét, munkásságát és alkotásait a biharnagyba-
jomi sírnál elmondott búcsúszavak.

Búcsúzni jöttünk Szűcs Sándortól, Biharnagybajom szülöttétől, a Sárrét, a
Nagykunság és a magyar néprajztudomány nagy egyéniségétől, az etnográfus-
tól, az írótól, a karcagi Győrjfy István Nagykun Múzeum igazgatójától, a rnú-
zeumteremtőtöl, a jó baráttól.

Egy hónapja még a debreceni klinikán hosszan beszélgettünk, felcsillanó
szemekkel nézted a magammal vitt, akkor megjelent írásodat, múzeumi kiadvá-
nyodat. Hangod már nem volt a régi, de kérdezgettél a karcagi, meg a szolnoki
múzeumról, a régi munkatársakról. Fáradt tested erőtlennek, de szellemed még
frissnek hatott. Bölcs tekinteted, szelíd mosolyod kísért az ajtóig. Azt hoztam
el magammal.

Halálod híre váratlanul ért. Minduntalan egy zagyvarékasi sirató-gyűjtöút
élménye merült fel bennem. Az adatközlő olyan őszinte átéléssel siratott, hogy
valóban sírt és zokogott. Felrémlenek bennem a megrázó ritmusok: „...Óh,
csak még vissza lehetne forgatni az idő kerekeit, csak egy rövid időre is. Hisz
oly sokat álmodok veletek, éltek mindig körülöttem, éjjel fölvagyok csak rátok
gondolok... nem is foglak elfelejteni benneteket soha, amíg csak élek, míg csak
bennem meleg lesz a vér ..." Mindnyájunk fájdalmát tükrözik e szavak, az ősi
bilcsúzás, fájdalom ránk öröklött szavai.

De a fájdalmas gyötrö percekben még sem csak az elmúlásra gondolhatunk.
Szűcs Sándor sírja előtt Horatius klasszikus sorai csengenek fülünkben: „Non
omnis moriar" — Nem halok meg egészen!

„Multaque pars mei vitabit Libitinam." — Egyéniségem jórésze túléli Libi-
Linát. — A koporsódra hulló rögök tompa dübörgését enyhíti a remény, hogy
írásaid, könyveid, életműved ,.éltető eszmévé finomul".

A szívedhez kötődő fölnevelő táj, a bihari részek, a Nagy-Sárrét örökre le-
tűnt életformája, az egykori mocsárvilág rétjeiben, nádasaiban, laponyagjaiban
élő réti emberek, pákászok, pásztorok ősi élete, meg a vizek védelmében meg-
bújt falvak népének küzdelmei, mindennapi élete, szokás- és hiedelemvilága —
tudósi munkásságod révén — már kora ifjúságodtól kezdve bekerült a néprajzi
szakirodalomba. Győrffy István nyomdokain járva, mondanivalódat nem a
szakmai tolvajnyelv — csak kevesek számára érthető — közlési rendszerén hoz-
tad nyilvánosságra, hanem Arany „Toldi"-jának nyelvén, azon a nyelven,
ahogy a bihari táj embere beszél. De Szűcs Sándor író is volt, aki nem csak
eszével, hanem a szívével is érez, dolgozik. Ez magyarázza, hogy írásai nem
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csak a szakmai folyóiratokban jelentek meg, hanem gyakran szépirodalmi ki-
adóknál is.

A Nagykunság földje, népe sem volt ismeretlen előtte. Érthető, hát, hogy
í952-ben a Múzeumok és Műemlékek Orsz. Központjának elnöke, Ortutay Gyula
a karcagi Nagykun Múzeum igazgatójának kérte föl. Lehet-e alkalmasabb em-
bert találni erre a munkára Szűcs Sándornál? Nekem jutott az a megtisztelő
feladat, hogy a megyei szerveknél készítsem elő a beiktatást. Csak néhányan
dolgoztunk akkor Szolnok megye múzeumaiban, talán ezért is fonódott szoro-
sabbra kapcsolatunk. Múzeumteremtés volt akkor a legfőbb feladat, Szűcs Sán-
dor ebben is helytállt.

A Nagykunság életével, népével behatóbban megismerkedve, írásaidnak
hosszú sora született. S 1954-ben a Jászkunsági Füzetek sorozatát kezdhettük-e
mással, mint Szűcs Sándor: „Ludas Matyi cimborái"-val? A kiadvány sikerét
jelzi, hogy anyaga nagyobb terjedelemben „Pusztai szabadok" címen a Mag-
vető Kiadónál is nyilvánosságot kapott. A „Háry János bajársai"-ból a főváros-
ban „Szól a duda, verbuválnak" címmel kötet kerekedett.

Karcagi munkahelyed sem szakított el szülőfaludtól. 11 éven át csaknem
naponta a reggeli vonattal érkeztél a múzeumba, csak este 6 tájban indultál
haza. Hányszor próbáltalak a sok, fárasztó utazásról lebeszélni, hiába. Számodra
Biharnagybajom kötődést és erőt jelentett.

Karcagon talált rá Szűcs Sándor hűséges társára, Nagy Erzsébet Berta ta-
nárnőre. Életük szeretetben és munkában összefonódott. 1963-ban, 60 évesen —
megunván a sok, fárasztó utazást •—, nyugdíjba vonult, de mint maga írja „nem
nyugalomba". Gyűjtései, Gabelsberger—Markovics-féle gyorsírással készült
jegyzetei, teleírt füzetei újabb írások, kötetek, a „Régi magyar vízivilág" meg-
írását teszik lehetővé. Elete szakadatlan csendes munkálkodás.

S most, amikor Szűcs Sándor fáradt teste visszatér az anyaföldbe, oda,
ahonnét szinte táltosként lépett elő, Tamási Áron szikrázó gondolata villan
eszembe: Magyarország szellemi térképét felidézve, a letűnt idők költőiről, al-
kotó embereiről írja: „Csillagokként virrasztanak a föld alatti égen". S való-
ban, miként Biharugra Szabó Pált, Makó Erdei Ferencet is jelenti, úgy forr
össze Biharnagymajom neve Szűcs Sándoréval.

Drága Barátunk! „Virrasszatok csillagokként tovább a föld alatti égen!"
* * *

Emlékező szavaimat tegye teljesebbé Szűcs Sándor néhány levele. Kiad-
ványok, cikkek, alkotói módszerek, életrajzi adatok, emberi kapcsolatok árad-
nak belőlük.

Karcagon 1954. dec. 10-én kelt levél: „Kedves Gyuszi! A »Lúdas Matyi
cimborái«-hoz itt küldök vtég egy részletet. Ügy gondolom, egy ilyen-féle kis
füzetbe elegendő lesz ennyi anyag. Aki elolvassa, egy szempillantást vet a régi
múlt időkre és elgondolkozhat a látottakon. Hiszen éppen ez a füzet célja. —
Szeretném már látni, milyen ábrázattal kerül ki a nyomdából. De megelőzően
is szeretném látni. Különösen a részletek egymás utáni sora fontos. Ennek meg-
állapításánál elsősorban az idői sorrend fontos; ezen belül persze egyéb is. A
küldött rajzokkal jön-e? Jó lenne a végére tartalom-mutatót függeszteni. —
Köszönöm a i^ele való bajlódásodat.

Az év végével különösen sok tennivalóm van most, összetorlódtak az ügyek.

Baráti szeretettel
Sz. Sándor"
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A Jászkunsági Füzetek újabb számának készítése közben kaptam az alábbi
levelet: „Kedves Gyuszi!
Csak kutyafuttában írok most pár sort, nagyon sok dolgom van. Nagyon köszö-
nöm múltkori küldeményedet. A tervjavaslat rám vonatkozó részét kijegyezem
és azután visszaküldöm, légy nyugodt, nem kallódik el, őrzöm. — örülnék, ha
a Háry János közelesen készen lenne. Itt küldök hozzá egy befejező részt. Légy
szíves a végéhez illeszteni 8. fejezetnek s a tartalomjegyzéket is megfelelően
bővíteni, kb. így: Szilágyi és Czibere Kovács. Két rajzot is küldök. Kérded,
hogy vélekedésem szerint melyiket lehetne a címlapra tenni. Ügy gondolom,
hogy esetleg Kenyeres rajzát a sárkánnyal viaskodó obsitosról. Ez elég érdekes
ábra és talán leginkább kifejezi az obsitos-históriák meseszerű lényegét. Vagy
talán készíttetni kellene egy rajzot. Talán az előbbi azért mégis jobb, mert a
stílus keretén belől maradna, — hogy úgy mondjam.

Karcag, 1956. jan. 27. —.

Baráti szeretettel ölel
Sz. Sándor"

A gépelt levél alján ceruzával: „A rajzok a VI. fejezethez tartoznak".

A Karcagon 1958. aug. 11-én kelt levél a Jászkunság felelős szerkesztőjé-
hez, Kisfaludi Sándorhoz érkezett, s azt igazolja, milyen átgondoltan kompo-
nálta meg Szűcs Sándor egy-egy cikkét.

„Kedves Sándor! Ottlétemkor megbeszéltük, hogy ha a viaskodó táltosok-
ról szóló cikkem terjedelme meghaladná a Jászkunságban közölhetőkét, vala-
melyik történetet kihagyod belőle. — Átnézve azonban a cikket, látom, hogy
azok a történetek is, amelyekre nem térek ugyan vissza az összefoglaló részben,
jelentékeny változatot közölnek ezzel a témával kapcsolatban. így tehát az lenne
jó, ha nem kellene belőle semmit kihagyni. Ha a szám terjedelme miatt ez nem
lehet, tedd félre s esetleg küldök inkább egy másikat, rövidebbet. A megbeszélt
pár mondatnyi betoldást, utalást a nyelvészeti kutatások eredményére, ezúttal
is kérlek, légy szíves beszúrni.

Szeretettel köszönt
Szűcs Sándor"

A Ludas Matyi cimboráiban szereplő egyik írása, Csuba Ferenc históriája
a sárkánnyal hangjáték formájában is elhangzott a rádióban a Szigligeti Szín-
ház neves színészeinek előadásában. A feldolgozást Kisfaludi Sándor könyvtár-
igazgató végezte. Szűcs Sándor alábbi levelei ezzel kapcsolatosak, telítve nép-
rajzi adalékokkal.

Karcagon 1959. július 22-én kelt levél: „Kedves Sándor! örömmel olvastam
leveledből, hogy a csökmöi sárkányhúzás históriáját hangjátékká dolgozod fel.
Nagyon jó témát választottál; a rádió technikai lehetőségeit tekintve príma
műsor lehet belőle. S talán húsz percnél többet is megérdemelne.

A róla szóló Szívós-féle verset itt küldöm. Amit írtam erről, azt már bizo-
nyosan ismered. Itt csak egyet jegyzek még meg: Csökmön ma is él Jenéi nevű
család...
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Írod, hogy szükséged lenne megfelelő dalszövegekre és dallamokra is. Nem
tudom, vajon milyenekre. — Ezzel kapcsolatosan az a szomorú helyzet, hogy
nem vagyok zeneértő ember s így csak a szövegeket grjűjtöttem, gyermekko-
romban a legszebbeket, amikor sok sírszélére ért öreget még elkaphattam, akik
telve voltak nótával és rigmusokkal. — Volt Sárrétudvariban egy fiatal kántor,
akivel beszélgettem erről a kérdésről, dallamgyűjtő lévén. Ügy tudom, több
szövegnek sikerült még megtalálni a kótáját. Népi citerazenekara volt s annak
műsorán szerepeltek is. Ez a zenekar, úgy tudom, már feloszlott, de a rádió fel-
vételei közt egyszer-egyszer még szerepel. Zagyva László — így hívják — azon-
ban már nincs Udvardiban, valahol, valami zeneiskolában tanít. Így tehát dal-
lamok küldésével nem biztatlak. A készülő játékodat nem ismervén, azt se tu-
dom, hogy szöveget is vajon tudnék-e adni.

Szabadságra mostanában nem megyek. Gyűjtőút miatt ha leszek távol. Ezt
viszont a terv határain belül mindig az időjárás kedvező volta idejére szoktam
tenni. Szolnoki utat is tervezek, lehet, hogy a jövő héten meg is valósítom. A
múzeumi munka viellett most a kunsági népmondákat szedegetem elő és dolgo-
zom fel, s kedvem lévén hozzá, nagyon vehemensen emészti időmet..."

A levélben említett Szívós-féle vers gépírásos másolata végén Szűcs Sándor
megjegyzi: „Ezt a verset a hagyomány szerint Szívós János berekböszörményi
nótárius írta az 1700-as évek vége felé, amiatti bosszújában, hogy a csökmöiek
nem választották meg jegyzőnek, oda pályázván. Korabeli hivatalos iratok azon-
ban azt bizonyítják, hogy e furcsa históriának történeti magva van; Csuba sár-
kányhuzatása valóság, — sárkány nélkül! Sz. S."

A t é m á v a l k a p c s o l a t o s a z 1959. a u g . 10-i k a r c a g i l evé l i s : „...A csökmöi
sárkányhúzásról szóló népi verset már azért nem küldtem el előbb is, mert
nincs meg, sajnos 44-ben jegyzetanyagom jónegyed részével együtt szétszóró-
dott, elpusztult. Én bánkódtam eleget a veszteségen, de Te ne búsulj, mert bár
a népi szellemeskedésnek remek példája volt, tizenkét színezett rajzzal ékesítve,
rádiójátékod írásánál nem használhattad volna. Választékosán trágár volta
miatt ugyanis sem rajzot, sem bővebb szöveget nem közölhettem a Régi Sárrét
világában. — Ez a vers is szerepeltette Csuba bojtár komáját s leírta, miképpen
vallatta ki a táltos a bitangistállóba menekített húzókat paráználkodásuk rész-
leteiről, hogy ennek ismeretében sikeresebben vívhasson meg a faluba bejövő
sárkánnyal.

A hét folyamán valószínűleg átmegyek Szolnokra. A múzeumi munkáról
beadandó jelentést szeretném Gyulával megbeszélni. Talán csütörtökön, vagy
pénteken megyek. Akkor majd beszélgethetünk.

Szeretettel üdvözöl: Szűcs Sándor"

Még ugyanaznap íródott Karcagon egy újabb levél is, teli kincsmondák-
kal: „ . . . Ethnographiában (1944. — 154—55) több adatot közöltem Csubáról, az
1800-as évek elejéről. Ezek egyike szerint egyszer Bajomban jártában Gál Já-
nos majorosnál szállt meg. Vele bejárta a határ nevezetesebb helyeit. ^Másnap
is jártak kinn több helyeken, a Demjén szállását is nézni. Gál Jánosnak magá-
nak viondotta, hogy meghitt cimborájával mely éjszaka ide kijöjjenek s megles-
vén azon helyet, ahol hét nagy csődör táncol és kerengel, biztosan a kincset azon
helyen megtalálják.*
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í fi,

A Pásztóhalomba is sok arany pénz volt elásva, három nagy rézüsttel. Szent
György nap éjszakáján lehetett volna kivenni, de ilyenkor mindig rajta ült egy
lüzesszemű vicsorgó nagy fekete komondor. De az egyik régi túri bíró mégis
hozzájutott. Mert egy ögyelgö öreg táltos, egy rocska friss tejért megmagyarázta
neki, hogy bármiképpen agyarkodik is a komondor, ne ijedjen meg, hanem bal-
kézzel intsen rá hétszer. Hetedszeri intésre eltűnt a kutya, mintha ott se lett
volna. De igyekezni kellett az ásással, mert az ásó csak addig járta a földet,
amíg a komondor helye ki nem hűlt. Persze nem érné a néprajzot abból semmi
sérelem, ha a hangjáíékban ezeket az adatokat, szükséges módosításokkal a
Csuba szájába adnád. — Mikor előadja a sárkány históriáját, hitele erősítésére
felhozná utána: Hő, bírák uraimék, hallották-e hírét Gál János uramnak meg a
túri bírónak? Mindig hívnak, hálálkodnak, etetnek-itatnak, mert nekem köszön-
hetik miden vagyonukat... Azután az előbbi rigmussal kötne görcsöt a mondó-
kája végére ... Ez jó átmenet lenne a Gyula által ajánlott remek duda-nóta
mellett való mulatozásba. Voltaképpen a rádióban szeretném én már hallani a
Csuba szavát, hö'gctését és a fene sárkány ordítását..." Hallhatta, nem is
egyszer.

KAPOSVÁRI GYULA KÖZLÉSE

32


