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A kutató és a helyi közösség kapcsolata
- Szűcs Sándor emlékére -'

A Nagykunság „fővárosa" sokat tett és tesz azért, hogy a helyi, nagykunsági értékeket
az itt élő emberek megismerjék, megőrizzék. Bizonyítják ezt a köztéri szobrai, kiadott
könyvek, újságok, ünnepek, a maihoz hasonló tanácskozások, a hagyományőrző
egyesületek és kulturális intézmények, iskolák munkája. Értem ezalatt a jelent, de a múltat
is. Ehhez mindenkor kellett, kell a városvezetés kulturális értékorientált szemlélete,
hagyománytisztelete, de az itt élők hagyományőrző magatartása, aktív tevékenysége is.
Köszönet illeti mindkét felet ezért. Nevesíthetjük is a kiemelkedő személyeket. Bátky
Zsigmond, Kimnach Ödön, Soós Adorján, Szász Béla, Kurucz János gimnáziumi tanárok,
Nagy Erzsébet Berta (Szűcs Sándorné), Cs. Kovács Imre, Kulcsár Pálné, Rapi Lajosné
általános iskolai tanárok, Györffy István, Szűcs Sándor, Bellon Tibor néprajztudósok,
Mándoki-Kongur István nyelvész Joó András református lelkész, Szentesi Tóth Kálmán,
Fazekas Sándor polgármester, Garai Katalin kulturális főtanácsos, Kása Erzsébet
könyvtáros, Körmendi Lajos író, Györfi Sándor szobrászművész, Kántor Sándor, F. Szabó
Mihály és a többi neves fazekas, Csíkos Sándorné, Oláhné Lipták Ilona, de sorolhatnám
tovább az önkéntes gyűjtőket, a népi iparművészet terén kiemelkedő munkát végző
személyeket, közösségeket, a honismerti szakköröket, együtteseket, vezetőiket, fiatal
tanárokat, mestereket. Az idő rövidsége miatt ettől eltekintek. Arra azonban szeretném
felhívni a figyelmet, hogy ezen személyek nélkül és természetesen az önzetlen lakosok
támogatása nélkül nem született volna meg (kétszer is) és gazdagodott volna a karcagi
Nagykun Múzeum. Ha formálisan nincs is a városban múzeumbaráti kör, egyesület,
alapítvány - bár ennek alakítására biztatnám a jelenlévőket - a múzeumnak mégis vannak
barátai, tisztelői szép számmal. A helyi szellem több néprajzkutatót kinevelt, beleértve
magamat is, de a sors fintora, hogy sosem került karcagi születésű a Györffy István
Nagykun Múzeum székébe 1950 óta. Tisztelet és becsület az elődöknek (Péter László,
Szűcs Sándor, Bellon Tibor), hogy megértették a Nagykunság és Karcag népének hagyo-
mányokhoz való ragaszkodását és e szellemben végezték múzeumépítő, gyűjtemény-
fejlesztő tevékenységét. Nem könnyű időszakban dolgoztak. Péter László itt talált
menedéket 1950-ben és elvégezte a múzeumalapítás szükséges lépéseit. A rövid itt
tartózkodása után ugyan szülővárosába, Szegedre távozott, de szerencsére átadhatta a
staféta botot Szűcs Sándornak, a szomszédos Sárrét szülöttének. Szűcs Sándor ekkor már
jelentős tudományos kapcsolatokkal, több évtizedes gyűjtési tapasztalattal rendelkezett.
De milyen közeg is nevelte Szűcs Sándort néprajztudóssá? Nem tisztem Szűcs Sándor
részletes életrajzát, tudósi életútját, múzeumigazgatói tevékenységét bemutatni, így inkább
csak az előadásom témájához tartozó mozzanatokat emelem ki.

T Az előadás elhangzott a Magyar Néprajzi Társaság és a Szűcs sándor tájkutató Alapítvány által szervezett Szűcs Sándor
emlékülésen - Karcagon, 2007. június 7-én.
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,3iharnagybajomban születtem a század elején, 1903. október 23-án. Egy faluszéli
nagyportán álló fehér falú, nádfedeles hosszú és széles házban, amelyik az idén tölti be
214. esztendejét. Édesanyám szülőháza ez. A múltban az ő elődeinek a tulajdona volt."2 -
kezdi önéletírását 1973-ban - majd így folytatja: „Kisgyermek koromban sokszor és nagy
kíváncsisággal kutatgattam a pókhálós, poros ócskaságok, elfeledett nevű, lommá lett
tárgyak, eszközök, szerszámok között. Az egyik szarufára akasztva - emlékszem -, rozsdás
bilincs lógott, amely meg-megcsörrent betyárjárásos éjszakákon."3 „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 famíliából. ...
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."4

„Korán kezdtem a gyűjtéshez. Amikor a bajomi elemi iskolában elsajátítottam a
betűvetés tudományát, piros és kék fedelű irkákba jegyezgettem a szülőfalum öregeitől
hallott hagyományokat. Ezek az öregek, fiatal éveikben még részesei voltak annak a sok
ősiséget őrző életformának, amelyek a Sárrét elzárt mocsárvilágában, meg a szabályozatlan
Berettyó és Körös kiöntéseiről fennmaradtak egészen a múlt század derekán végrehajtott
ármentesítésig. Látva, mennyire szeretem hallgatni visszaemlékezéseiket, valósággal elá-
rasztottak a hajdani pákászok, rétipásztorok, szigetszántók történeteivel, meg a népi hitvi-
lágban gyökerező sejtelmes históriákat." - idézhetem Szűcs Sándortól.5

Olyan milliő ez, amely a hagyomány átadás-átvételt biztosította, hagyományápolást
elősegítette. Sajnos a XX. század végére ezek a természetes közösségek megszűntek,
illetve e funkciójuk háttérbe szorult. Sajnos ma már a kisgyerekeknek ritkán mesélnek a
szülők, nagyszülők, pedig a csöpségek nyiladozó értelemmel legszívesebben a saját
családjuk történeteit hallgatják ma is. Szűcs Sándornak olyan szerencséje volt, hogy egy
évszázadra visszamenőleg, azaz az 1800-as évekről hallhatott a sárréti, kunsági, hajdúsági
öregektől. Átvette ízes tájnyelvüket, emlékezetébe véste, lejegyezte történeteiket, majd
irodalmi alkotássá vagy éppen néprajzi szakcikké formálta azokat és visszadta a közösség-
nek, az utókornak. Azt mondtam, hogy a hely szelleme segítette őt a hagyomány megis-
merésében. Itt a családja, a bihamagybajomi pákászok, pásztorok, elaggott honvédek mellett
a nagy időt megért ősi családi házra valamint a templomban, a parasztházakban őrzött öreg
iratokra, verses füzetekre, krónikákra is gondolok, amely a keze ügyébe került. Olyan
„iskola" volt ez, amely az egyéni írói tehetséggel ötvözve inspirálta Szűcs Sándort a népi
kultúra minél jobb megismerésére és megismertetésére. 13 éves korában került a kezébe
először az Ethnographia, amely rányitotta a szemét arra, hogy egy tudomány is foglalkozik

2 Danko Imre (szerk.): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 14. p.
3 Dankó Imre (szerk): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 14. p.
4 Dankó Imre (szerk.): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 14-15. p.
5 Dankó Imre (szerk.): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 17-18. p.
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a népi kultúra megismerésével. „Ettől kezdve egyre tudatosabban kezdtem gyűjteni ezeket.
Elindultam arra a hosszú gyűjtőútra, amelyik jószerint még ma sem ért végett. Nagyon-
nagyon sok időt fordítottam erre. Még annak a rovására is, amit közhasználatú
kifejezéssel, jól felfogott önérdeknek szokás nevezni. Kisdiákságom vakációs nyarain
kezdtem meg a barangolást a tiszántúli tájakon, határain, pusztáin megismerkedve a
tanyák, pásztorszállások nagyszerű népével. Kétségtelen, hogy eleinte még mint gyermek,
a kóborlások érdekes romantikája is vonzott. Ezt azonban mihamar túlnőtte bizonyos
kötelességérzet. Annak a közvetlen tapasztalatnak folyamányaként, hogy a múltbeli népi
műveltség emlékei rohamosan halványulnak, feledésbe merülnek. Menteni kell még ami
menthető belőle. Emlékszem, egy időben, diákkoromban egyik szakában, ez szinte a
félelem nyugtalanságával a féltés érzeteként nehezedett rám és sarkallt. Barangolásaimról
senkinek sem beszéltem. Azok a falumbeli kevesek, akik tudomást szereztek rólam, a
maguk elgondolása szerint értelmezték. Belőle számomra jó jövőt nem jósoltak.
Családunkhoz közelállók, 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." - emlékezik vissza Szűcs Sándor 1973-ban.6 Mások se nagyon
értették a tájon barangoló, embereket megszólító kutatót. „A Földrajzi Intézetben eltöltött
évek után nem is jutottam álláshoz egészen 1944-ig. Akkoriban amúgy is nehezen ment az
ilyesmi. A megélhetés gondja, munkái itthon terhesebb volt. Az tette számomra
elviselhetőbbé, hogy az általam kutatott tájban laktam. Együtt éltem a táj népével. Meg az
a tudat, hogy ebből a néprajznak is van talán némi haszna. A hatósági embereknek persze
nem volt ebből semmi hasznuk. Nekik csak a munkájukat szaporítottam. Néprajzi gyűjtés
során faluszéli ki házakban, várostól távoli tanyákon nagyon sok kérvényt, beadványt,
fellebbezést, panaszos levelet megírtam embereimnek. Elébem tárt ügyes-bajos dolgaikat
megtárgyaltam velük. Valahányszor kértek: okosítson fel már, mit kellene tennem. így
lettem vándor ügyvéd. Egy fuzesgyarmati 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 véltek engem egyébnek is. Vándor fényké-
pésznek, képes levelezőlap csinálónak, mérnöknek, mert régi házakról, pásztorépítmé-
nyekről 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
hiedelmeket hordozó öregek, többször előfordult, hogy garabonciás diáknak néztek. S
mihelyt betoppantam, valahova faluszéli kis házba, tanyára, azonnal hoztak nagy köcsög
tejet, kínáigattak erősen. Jaj istenem, csak jégeső ne lenne már - sopánkodtak. Az utóbbi
időben szinte rejtélyes, de korszerű elképzeléssel egyszer-egyszer kémnek, ejtőernyősnek
gondoltak. 1944 nyarán, bizonyos feladatokkal megbízott személyek a karcagi határból

6 Dankó Imre (szerk.): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 18-19. p.
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azért kísértek be a rendőrségre, mert látták, hogy megálltam egy dűlőút melletti fa alatt,
elővettem a zsebórámat, megnéztem 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 ismeretség hiányában
nem végződött volna ilyen egyszerűen az ügy. Aligha fogadták volna el határbeli járkálásom
indokául, hogy néprajzi adatokat gyűjtök. A néprajz viszonylag fiatal tudomány lévén,
csak nem régiben fejlett föl a köztudatban, hogy tényleg van valami ilyesmi, hogy néprajz.
Lényegét, célját gyakran még ma is félreértik. Úgy 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 szólni nem szólt hozzá. Másik okát könyv kiadásunk
statisztikájában fedezhettük fel. Tudjuk hány könyv jelenik meg évente és milyen példány-
számban. S hány néprajzi témájú könyv milyen példányszámban." - így sorolja a példákat
a már diplomát szerzett tudós.7 Ekkorra már túl volt az első publicisztikáin, hiszen 17 éves
korától jelentek meg írásai vidéki és fővárosi lapokban. Munkáira felfigyeltek a néprajz és
földrajz kiváló szakemberei. Fontos szerepe volt néprajzi érdeklődésének tudatos
tanulmányozóvá alakításában Györffy István 1922-ben megjelent Nagykunsági króniká-
jának. Még egyetemi tanulmányait folytatja, amikor összeismerkednek Györffy Istvánnal,
akivel a néprajzprofesszor haláláig támogató barátsággá fejlődik kapcsolatuk.

Erre a támogatásra, biztatásra pedig nagy szüksége volt a magányos, depresszióra
hajlamos tudósnak. Szerencsére a szakma néhány hivatásos (Balassa Iván, Dankó Imre,
majd Bellon Tibor) és önkéntes (Bereczki Imre) kutatója, későbbi munkatársai a Szolnok
megyei múzeumszervezetben (Kaposvári Gyula, Györffy Lajos) biztatásai és a tudás
átadásának vágya segítette Szűcs Sándort ahhoz, hogy 1942-től haláláig több könyvet
megírjon és szakcikkeket publikáljon. Hogyan is fogalmazza meg hitvallását első könyvei
bevezetőjében?

„Kis diák voltam még, amikor már tudatosan ápolt ismeretséget kötöttem a Sárrét, a
Nagykunság meg a Hajdúság, vagyis az előttünk élők nyelvén együtt nevezve: a „három
föld" népével. Vénséges sárréti pákászok, öreg számadók a Hortobágy „mellyéki"
karámoknál, határszülötte nagyidejű kunsági tanyások még akkor hagyományuk örökébe
fogadtak. S ez örökbefogadás, fajtám szeretete, életreszólóan elkötelezett, hogy e pusztuló,
idő árjától sodort örökség gondját hordozzam. Idestova két évtizede már, amióta
jegyzőkönyvvel, fényképezőgéppel székébe—hosszába barangolom ezt a tájat, faluját,
városát, nagy kerek pusztáját s leltárba igyekszem venni mindazt, amit értéknek tekint a
néprajztudomány." - kezdi a Pusztai krónika című könyv első lapját 1946-ban.8 Majd
1957-ben szándékát így összegzi a Pusztai szabadok című könyvében: „Amit e témáról itt
elmondok, azt e tájak népi múltjának és jelenének tanulmányozásán, e tájakon évtizedek
óta folyamatosan végzett néprajzi adatgyűjtő munkámon alapuló tárgyilagossággal és
kritikával mondom. Éppen ezért adataimat - könyvem előadásmódjának a szakirodalomban

7 Dankó Imre (szerk.): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 19. p.
8 Szűcs Sándor: A Sárrét. In: Dankó Imre (szerk.): Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 22. p.
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még szokatlan volta ellenére - nyugodt lelkiismerettel bocsátom a néprajztudomány
használatára. Munkám egészét pedig, éppen e szándékosan választott előadásmódjánál
fogva, népük olvasmányául szánom, azzal az óhajtással, hogy bár ne sikertelen kísérlet
lenne ez részemről nép múltunk és hagyományaink szélesebb körben való ismertetése."9

Ma is aktuális, sőt megszívlelendő a néprajztudomány művelői és a könyvkiadók tu-
dományos műhelyek és múzeumok számára Szűcs Sándor műfajának a továbbvitele.
Szükségességét az is mutatja, hogy nemcsak megszűntek a természetes mesélés alkalmai,
de már az a tárgyi környezet sem veszi körül a felnövekvő nemzedéket, amelyből
megértené a népi kultúrát, a népi ihletettségű irodalmi, képzőművészeti alkotásokat, amely
segítené a szülőföld történelmének megismerését, az elődök, a múlt tiszteletét.

Ugyanakkor figyelmezteti is a kutatókat a veszélyekre, mikor ezt írja: „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. Útjaim
során sohasem hivatkoztam néprajzos voltomra. Nem hangoztattam, hogy adatokat gyűjtök.
Mindenkit meghagytam a maga hitében. Hiszen számtalan módja, lehetősége van ennek,
hogy az emberekkel szót váltsunk. Elbeszélgettem velük elsősorban arról, ami őket
érdekelte. Majd ezután a szó kiforgatta azt is, ami engem érdekelt. Igaz, ehhez idő és türelem
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 néprajztudomány 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 hagyomá-
nyai igazi értelmének, értékének megismeréséhez ezáltal is közelebb jusson."

Szűcs Sándort elsősorban a folklór műfajaiban közölt írásai tették a néprajz tudomány
számontartott, de nem eléggé megbecsült kutatójává, de a Nagykunságon muzeológusi
munkáját is ismerjük, elismerjük és becsüljük. Tulajdonképpen ő alapozta meg a karcagi
Györffy István Nagykun Múzeum néprajzi gyűjteményét, adta meg a múzeum profilját és
jelölte ki az utána következő muzeológusoknak a feladatát. Bellon Tibor ezt megértve ezen
az úton haladt és gazdagította, fejlesztette tovább a Szűcs Sándor által létrehozott
gyűjteményt. Ez az út ma is járható, tehát a Szűcs Sándor által meghatározott múzeumi
feladatok ma is vállalhatók.

Eddig elsősorban arról beszéltem, hogy a kutatónak mit adott a helyi közösség és mit
adott a kutató a helyi közösségnek. Arra is utalnom kell azonban, hogy a kutató a belső
értékek tudatos tanulmányozására csak akkor képes, ha nemcsak belülről, hanem kívülről
is látja a közösséget. Erre szolgáltak Szűcs Sándornak a Sárréten kívüli gyűjtései (Nagy-
kunság, Hajdúság, Derzstomaj, Tiszamente). Ezt segítették a kortárs néprajzkutatók támogató
útbaigazításai. Ennek a kutatói álláspotnak az elasajátítását jaavsolhatom az önkéntes
néprajz és helytörténetgyűjtöknek, a fiatal kutatóknak, de a múzeumvezetőknek és
fenntartóknak is.

9 Szűcs Sándor: A Sárrét, tn: bankó Imre (szerk.) Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása. Túrkeve, 2003. 23. p.
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Napjainkban, amikor fel-felvetődik a kérdés, kié legyen a a vidéki tájmúzeum akkor a
felelős döntésekhez figyelembe kell venni, hogy mit jelent a múzeum a település, a kistérség
a néprajzi csoport részére, milyen értékeket hoztak létre az elődök. Ezen értékek
megbecsülése, e munka támogatása a jelen emberének kötelessége a jövő nemzedék magyar
nemzeti értékorientált szemlélete magatartása formálása, ismereteinek gazdagítása érdekében.

Farkas Ádám: Szűcs Sándor Őrsi Julianna előadását tarja
(Fotó: Kapás János Zsolt)
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