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Nem könnyű elfogulatlanul beszélni olyan kutatótársról, aki „tegnap" még itt volt kö-
zöttünk és máról-hónapra itt hagyott bennünket anélkül, hogy szakmai-baráti beszélgeté-
seinket befejeztük volna, hogy elköszöntünk volna. Engedtessék meg elfogultságomat
azért is, hiszen egyetemi tanáraim mellett tanítómesteremnek tekintettem, ugyanis pálya-
kezdőként lettem munkatársa.

E kis epilógus után előadásom közvetlen tárgyára térve azzal kezdem, hogy 1964-ben
kikerülve az egyetemről egy rövid nadrágos, vékony ifjú megjelent a karcagi városházán,
hogy bemutatkozzon, ő mostantól a Nagykun Múzeum igazgatója. A városatyáknak csak
tudomásvételi joga volt, hiszen előtte alakult meg a megyei múzeumszervezet, amely a
kinevezési jogot gyakorolta. A Szűcs Sándor által gondosan összegyűjtött anyag egy
tollvonással megyei tulajdonba került. Szerencsére azonban a helyén maradt, azaz a
karcagi múzeumban, amely ekkor még a Horváth Ferenc utca 7. számú ház egyik emeleti
két-három helységében volt. Szűcs Sándort ekkor nyugdíjazták és visszavonult a
biharnagybajomi ősi családi fészekbe. Itt maradt azonban mindaz a tárgyi érték, amely
segítette a Nyírségből a Nagykunságba került fiatal etnográfust a táj kultúrájával való
megismerkedéshez. Ugyancsak itt maradt Szűcs Sándor közvetlen segítsége Kovács István
a múzeum mindenese. Rá is szüksége volt a kezdő múzeumigazgatónak főleg a
tájékozódásban és a kiállítás működtetésében. Megyei segítségei is voltak: Kaposvári
Gyula és az ugyancsak fiatal pályakezdő néprajzosok (Szabó László), barátok (Szilágyi
Miklós, Paládi Kovács Attila) valamint a néprajz tanszék tanárai, elsősorban Gunda Béla.
Itt álljunk meg egy szóra, hiszen néprajz-magyar szakot végzett Bellon Tibor, mégsem lett
folklorista. Bár magyar tanáraival (pl. Nagy János) jó kapcsolatot tartott fenn hosszú
évekig, de mégis a történészekkel találta meg az igazi közös hangnemet. Szabó István,
Rácz István, Orosz István művei jelentettek számára iránymutatást. Érdeklődését az
előadások, a könyveik, a szakmai beszélgetéseik irányították. A tárgyi kultúra iránti
érzékenységét minden bizonnyal befolyásolta a nyiradonyi iparos-paraszti világ ismerete
és az a sok-sok tárgy, amit Szűcs Sándor örökül hagyott rá a karcagi múzeumban. Nem
elégedett azonban meg a tárgyak tanulmányozásával. Izgatta azok funkciója és története.
A történeti ismeretek fontosságát, a levéltári kutatások izgalmát volt kitől átvenni. Még
egy évtizede sem volt, hogy másodszor is kiadták Györffy István Nagykunsági krónikáját,
ezekben az években jelentek meg Szűcs Sándor írásai, és hát ott volt a Jászkunság folyóirat
is, amely ugyancsak szellemi hátteret jelentett és a hasonló érdeklődési körű megyei
értelmiséggel való kapcsolatteremtés lehetőségét. Bellon Tibor belevetette magát a
tárgy gyűjtésbe és a levéltári kutatásba. A kisparaszti gazdálkodás karcagi kutatását jelölte
ki első kutatási témájának.

T Az előadás elhangzott a Szegedi Kgyetem Néprajz - Kultur Antropológia Tanszékén a 2007. október 13-án megtartott
Bellon Tibor emlékülésen (halálának 5. évfordulója alkalmából).
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Ezen belül a földműveléssel kezdte, amelyből aztán megszületett a doktori disszertá-
ciója, amely 1973-ban könyv alakban is megjelent.3 (Bellon Tibor: Karcag város gazdálko-
dása. Földművelés. Szolnok, 1973). Nagy szó volt ez akkor, amikor a helyi kiadványoknak
a megjelentetését erősen gátolták. Azt tervezte, hogy rögtön utána az állattartás
feldolgozásába kezd, egyéb feladatai azonban ettől jó időre eltérítették. Mint tudjuk
nagyon sok munkával és nagy tapasztalattal (immár az Alföld különböző tájain gyűjtött
összehasonlító anyag birtokában) a Nagykunság állattartását a Beklen című könyvében írta
meg, amelyet kandidátusi értekezésként 1991-ben védett meg.' (Bellon Tibor: Beklen. A
nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. században. Karcag,
1996) A számtalan kutatóhelyet itt most nem sorolom fel, csak arra utalok, hogy ezen
anyaggyűjtéshez nagyban hozzájárult a Túrkeve monografikus kutatá-sában való
részvétele és az ott kínálkozó lehetőség kiaknázása az 1980-as évek közepétől.4

Egyre szélesedő kapcsolatrendszere, nyitottsága több szakmai, publikációs lehetőséget
hozott a számára. Megírhatta a Néprajzi kiskönyvtár sorozatban a Nagykunság könyvet a
Gondolat kiadó megbízásából.5 Ehhez azonban az 1973-ban megrendezett állandó kiállítás
szakmai elismerése is kellett és mindaz a tudatos múzeumépítő, rendszerező munka,
amelyet legalább egy évtizeden át, de igazából múzeumigazgatói minőségében 30 évig
végzett. Melyek voltak ezek?

A Horváth Ferenc utcai épület már Bellon Tibor odakerülésekor is kicsi volt, tehát
keresni kellett a lehetőséget egy megfelelőbb múzeum-elhelyezésre. Az 1960-as évek
közepén felvetődött egy új, nagy kórház építésének gondolata, amely megvalósítása révén
több épület felszabadulása volt kilátásban. Bellon Tibor az országos műemlékfelmérésben
szerzett tapasztalatok és a helytörténetben szerzett ismeretek birtokában jó érzékkel
választotta ki a Bogdi-Pap kúriát, Kálmán nagykun kapitány 1844-ben épített házát a
leendő múzeumnak. Javaslatát el kellett fogadtatnia a város és a párt vezetésével. A lobby-
tevékenység sikerrel járt. A Múzeum megkapta az épületet. (Azt már csak zárójelben
teszem hozzá, hogy a város viszont cserébe azt kérte a megyei múzeumigazgatóságtól,
hogy alkalmazzanak egy másik muzeológust is, mégpedig a karcagi születésű, éppen
akkor végzett friss diplomást a személyemben. Szolnoknak ez nem igazán tetszett, de nem
lehetett kitérni előle. Munkámat Bellon Tibor ismerte, hiszen 1969-től minden nyaramat
önkéntesként a karcagi múzeumban töltöttem részt vevén anyagrendezésben, leltározás-
ban, tárgygyűjtésben. Ötöd éven pedig a tanítási gyakorlat letöltése utáni naptól a karcagi
múzeumban töltöttem féléves szakmai gyakorlatomat.)

Bellon Tibor a Nagykunsági krónika című állandó kiállítás koncepcióját, forgató-
könyvét a szakina megvitatta, elfogadta és a kiállítást kiváló kiállításrendezők segítségével
megrendezhette.6 A tematikája természetesen a saját kutatási koncepciójára épült és arra a

2" Bellon Tibor: Karcag város gazdálkodása, földművelés. Szolnok, 1973
3 Bellon Tibor: Beklen. A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. században. Karcag. 1996
4 A túrkevei kutatási eredményeit a Túrkeve földje és népe című monográfia (Őrsi Julianna szerkesztésében. Túrkeve, 1992)

I. kötetében olvashatjuk. Bellon Tibor: A mezővárosi szerep gazdasági háttere. - Túrkeve gazdálkodásának két évszázada,
címmel. (271-328. p.)

5 Bellon Tibor: Nagykunság. Gondolat kiadó, Bp., 1979
6 A kiállítás Nagykunsági krónika címmel 1973-ban nyílt meg. A kiállításvezetőjét lásd: Bellon Tibor: Nagykunsági krónika.

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum állandó kiállításának vezetője. Karcag, 1982
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tárgyi anyagra, amelyet Szűcs Sándor, majd ő gyűjtött. Volt miből válogatni. Ekkorra már
tematikusán rendezett raktárakban állottak az anyagok. A mintaszerű raktári rend, a
fotókkal és részletes leírásokkal is ellátott tárgykartonok csodájára jártak a szakmabeliek.
Nem kis büszkeséggel mutatta a karcagi múzeum raktárait. A raktári rend kialakításával
egy időben (1969-70) revíziót is kezdeményezett, amelybe a múzeum munkatársain kívül
két hallgatót (Őrsi Julianna és Nőtáros Erzsébet) is bevont. Ekkor ismerkedtem meg sok,
már nem használt tárggyal, a tárgy használatára vonatkozó adatközlői információ
fontosságával, a tárgyfotózás szükségességével. A revíziózás-leltározás nem volt idegen
Bellon Tibortól, hiszen ezekben az években végezték Szabó Lászlóval, Egri Máriával,
Szabó Istvánnal a túrkevei múzeum anyagának a rendbetételét is az idős Györffy Lajos
munkáját segítve. Bellon Tibor az 1980-as években a kisújszállási helytörténeti gyűjte-
ményben is végzett hasonló karitatív munkát Zsoldos István nyugdíjas vezető segítésére.

Bellon Tibor az 1970-es években különösen sokat járt nagykunsági gyüjtőúton. Ide
általában magával vitte Kovács István múzeumi mindenest és gyakran én is melléjük
szegődhettem. Gyűjtöttünk Karcagon kívül Kunmadarason, Kunhegyesen, Kisújszálláson
és Túrkevén. A padlás, a kamra, az udvar rejtelmei mellett, ahonnan a tárgyakat rendszerint
pókhálósán, porosán előbányásztuk, bemehettünk a szobába, konyhába, ahol paraszti rend
fogadott bennünket. Itt tanultam meg a lakásbelső fotózását, mint gyűjtési módszert.
(Bellon Tibor ugyanis nagy híve volt a fotózásnak, és számomra Dám Lászlótól az
egyetemen tanult stúdiumot újabb ismeretekkel bővítette ki.)

Építészhallgatóknak kimondottan népi építészet fotótábort is szervezett Karcagon,
amelyből kiállítás is született. No, meg ekkor került kijelölésre 3—4 tanya, kb. 10 ház, mint
védendő népi műemlék. Ebből került kiválasztásra a Baross u. 16. sz. ház, amely évtizedek
múlva a Skanzenben éledt újjá. A Főző tanyával mi lett, nem tudom. A kijelölt házak
között volt az én szülői házam (Kiss Antal utca 10.), amelyről ugyancsak elterjedt a
védettség híre, amit később a család emiatt mélyen áron alul tudott eladni. Sosem mertem
megmondani, hogy ez a védettség nem létezett, csak gondolatban. Ma már idegenek
lebontották és helyébe új épület került. Ugyancsak az én titkom maradt a szüleim előtt,
hogy még egyetemista koromban mikor nálunk kezdtük a gyűjtést, félve, de odaadta az
édesapáin a családi ereklyéjét, egy monogramos (Ö S) csikóbőrös kulacsot a múzeumnak.
Később ezt a gyűjteményben soha nem találtam meg. Ez valószínűleg egy akkori múzeumi
sofőr elítélendő magatartása rovására írható. Ezeket a példákat csak azért hozom fel, hogy
a muzeológusnak milyen nagy felelőssége van a tárgyak, objektumok és a
segédszemélyzet, közreműködők kiválasztásánál. De szerencsére nagyon sok családi-
tárgyi emlékem bekerült a karcagi múzeumba, láthatók a kiállításokon. Remélem lesz
erőm a feldolgozásukhoz.

Bellon Tibor arra is gondolt, hogy munkatársait segítse a témaválasztásban, bevonja
különböző helyi és külső kutatásokba. Bocsánat, hogy itt már megint magamat kell
elsőként említenem. Mivel két néprajzos nem dolgozhatott a karcagi múzeumban, így
történészként egy olyan köztes területet kellett találnom, amelyet néprajzi módszerekkel
és ismeretekkel is kutathatok. Ez lett az életmódkutatás, amely mind a mai napig elkísér,
azaz kisebb-nagyobb intenzitással foglalkozok vele. Hogy az utánam következő
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Zomborka Mártának mit ajánlott, nem tudom, de Bartha Júlia könyvtáros figyelmét a
néprajzra ő hívta fel. Számomra nagyon fontos volt az a kollegiális viszony, amelyet
tanúsított. Mindig partnernek tekintett. Elolvastatta velem az írásait, megkérdezte a
véleményemet és fordítva is így volt. írásaim kritikusa volt, felhívta a figyelmemet
pályakezdőként egy-egy gondolat továbbvitelére, ötlet átgondolására. Biztatott,
ugyanakkor óvott a túlzott közéleti munka vállalásától. Figyelmeztetett arra, hogy ne
aprózzam szét magam, jóllehet ő maga is azt tette. Fiatal pályatársként segített a szakmai
kapcsolathálóm kiépítésében, lehetőséget adott arra, hogy szakmai tanácskozásokra
elmenjek, előadást tartsak, önálló kiállításokat rendezzek. Igaz, 1974-ben a Györffy
emlékülésen még csak az előadások technikai rögzítését és fotózását végezhettem, de
1978-ban már szervezhettem egy életmód-konferenciát az ELTE hallgatóinak, amelyből
publikáció is lett.7

Bellon Tibor nemcsak részt vett a tudományos konferenciákon előadóként, de maga is
többet szervezett. A karcagi tanácskozások mindig nagy számú közönséget vonzottak,
neves előadók vállaltak előadásokat. A konferenciákból aztán kötetek születtek. Ő
indította meg 1974-ben a Nagykunsági Füzetek sorozatot (6-7 kötet jelent meg)8,
amelyhez először nem kapott engedélyt, ezért a Karcagi Várostörténeti Tanulmányok
sorozat szerkesztőjeként Kaposvári Gyula neve is szerepel.) Sajnos a sorozat az 1980-as
évek végén megszűnt. Ideje lenne újra indítani. Kollegális kapcsolatban utoljára közösen
szerkesztettük a Jászkunság összefogása című redempciós kötetet.9 Terveztük Karcag
monografikus kutatását, amely az ismert okok miatt már lehet a mi feladatunk. Még részt
vett az általam szervezett „Lokális közösségek, vérségi csoportok és az egyén helye,
szerepe a változó társadalomban" című projektben. Ebben Szabó Mihály fazekast mutatta
be egy utolsó tanulmányában.10 Turisztikai és más szakmai, ismeretterjesztő írásaira most
nem térek ki.

Bellon Tibor időközben a népművészet elkötelezett híve is lett. Jó barátságot alakított ki
különösen a fazekasokkal (Kántor Sándor, F. Szabó Mihály, ifj. Szabó Mihály, Sz. Nagy
István). Gyakran meglátogatta őket műhelyeikben, véleményt formált alkotásaikról,
tanácsot adott és számtalan kiállítás szervezett országszerte. Az időszaki kiállítások nagy
mestere volt, amelybe ugyancsak bevonta munkatársait, így tanítva rendezési technikát,
látványtervezést.

7 Ürsi Julianna - Szabó Laszlo (szerk.): Életmód vizsgálatok az Alföldön. Tudományos tanácskozás 1979. szeptember 4-5-én
a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban, (társszerkesztő: Szabó László) Múzeumi levelek 37-38. szám. Szolnok,
1981

8 Néhányat kiemelek a sorozatból. Bellon Tibor - Kaposvári Gyula (szerk.): Karcagi Várostörténeti Tanulmányok.
Nagykunsági Füzetek 1. Karcag, 1975; Bellon Tibor (szerk.): Karcagi krónika. (Fejezetek a város legújabbkori történetéből)
Nagykunsági Füzetek 2. Karcag, 1976; Bellon Tibor (szerk.): Egy város várossá lesz (Karcag négy évtizede). Karcag, 1985

9 Bellon Tibor - Őrsi Julianna (szerk.): A Nagykunság összefogása. Tanulmányok a Jászkunság történetéből. Karcag, 1996
10 Bellon Tibor: „A szikbe kapaszkodó öreg fát nem lehet átültemi" Szabó Mihály törvénye. In.: Őrsi Julianna (szerk.):

Kulcsemberek. Az egyén helye, szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2002. 133-144. p.
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Nagy tisztelői volt elődeinek (Györffy István, Szűcs Sándor), tanárainak, barátainak,
szakmabeli kollégáinak, de írókkal, költőkkel (Sántha Ferenc, Czine Mihály, Ilia Mihály
stb.) is kapcsolatot tartott fenn. A helyi értelmiséggel is kereste a kapcsolatot, de
véleménykülönbségek, viták is színesítették azt. (Mándoky-Kongur István, Körmendi
Lajos, Sántha József). A nézetkülönbségek legfőbb eredője a törzsökös-jöttment szemlélet
uralkodása a városban. A helyi értelmiség belülről látta a társadalmat és úgy fogadta el
ragaszkodva a kialakult, megrögzött hagyományokhoz, míg Bellon Tibor elsősorban
kívülről szemlélte Karcag társadalmát. Jobbító szándékú bírálatát nem mindig tudta
elfogadtatni. El kellett ahhoz mennie, azaz a Szegedi Egyetem tanszékvezetői kinevezését
elnyernie, hogy értékét, presztízsét elfogadja és elismerje a város vezetése. így nyerte el
2000-ben a „Karcag város díszpolgára" kitüntetést. Több mint három és fél évtizedet
dolgozva a Nagykunságért végül a karcagi föld őrzi hamvait, a karcagi emberek pedig
szívükbe fogadták az egykori múzeumigazgatójukat, tudósukat.
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Györfi Sándor: Dr. Bellon Tibor domborműve Szegeden, 2007
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