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Balogh Jánosné Horváth Terézia

Mit írt Szűcs Sándor a karcagi és derzstomaji gyűjtőútjáról
Dorogi Mártonnak?

A jelen forrásfeltáró közlésem hátterében nagyobb lélegzetű kutatás áll, amelyet ketten
végeztünk Oláh Józsefbe Szász Ilonával az Alföldkutatásért Alapítvány, illetve annak kura-
tóriumi elnöke, dr. Tóth Albert megbízásából. A neves autodidakta néprajzkutató és karcagi
múzeumigazgató Szűcs Sándor (1903-1982) halálának, illetve születésének 2012-ben és
2013-ban sorra kerülő kerek évfordulója alkalmából megvizsgáltuk azokat a leveleit,
amelyeket legjobb barátjához, a szintén sárréti szakmai társához, Dorogi Márton (1911-1980)
kiváló önkéntes néprajzi gyűjtőhöz írt.1 Köszönjük Siposné Dorogi Ágnesnek, a levelek őr-
zőjének, valamint fiainak, Jánosnak és Szabolcsnak a közreműködését, amelynek eredmény-
képpen közösen tartottunk már egy előadást és publikáltunk egy nagyobb tanulmányt a le-
velek alapján Szűcs Sándor és Dorogi Márton barátságáról.2 Ez a kapcsolat 1934-ben kez-
dődött és holtig tartott. A mély barátság létrehozója a közös tudományos érdeklődés lehe-
tett, de fő tartalma mindenképp ez lett. Rendszeresen segítették egymást elméleti és gyakor-
lati szinten is. Szakmai együttműködésük egyik fontos elemét képezte az, hogy „Sanyi",
aki bár csak élete bizonyos időszakaiban, de „közelebb volt a tűzhöz", rendszeresen tájékoz-
tatta a hazai néprajzi élet fontosabb vonulatairól „Marci"-t, akit folytonosan a falujához
kötött a néptanítói működése. Nemcsak beszámolókat írt neki, hanem igyekezett be is von-
ni azokba a néprajzi munkaközösségekbe, ahova ő bejutott. A Jászkunság számára az álta-
lunk tanulmányozott levelekből — a kézírás egyenetlenségei miatt csak hozzávetőlegesen -
betűhív közreadásban kiemelek, és az említett kiadványunknál gazdagabban tárgyalok egy
témát: Szűcs Sándor szerepét a táj- és népkutató mozgalomban.

Az Országos Táj és Népkutató Intézet szervezésében Szűcs és Dorogi lakó- és gyűjtőhelye
táján 1939-ben táborok keretében szervezett kutatás kezdődött, amely szociográfusok, nép-
rajzosok, társadalom- és gazdaságtörténészek részvételével évenként más-más helyszínen,
néprajzos és szociográfiai módszerekkel, terepmunkával vizsgálta az ott lakók életkörül-
ményeit, szokásait, kulturális és gazdasági viszonyait.3 Első kísérletnek számított a kiskun-
halasi, illetőleg Kiskunsági Tábor, amelyet 1939. július 3. és 14. között Kiskunhalason ren-
deztek. Azt követte a Karcag központtal szervezett Nagykunsági Tábor.

Dorogi halálának kerek évfordulójáról 2010-ben, születésének kerek évfordulójáról 201 l-ben emlékezett meg Püspökladányban
az Alföldkutatásért Alapítvány által működtetett Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor. Ezeken nemcsak előadásokkal vettünk
részt, hanem egy kötetet is szerkesztettünk, amelynek bevezetőjében méltattuk Dorogi Márton etnográfiai tevékenységét: Balogh
Jánosné Horváth Terézia - Oláh Józsefhé Szász Ilona: Dorogi Márton és a néprajz. In: Dorogi Márton: Hasznos minden porcikája
-Az állati termékek mellékesebb haszonvételi formái a Hortobágyon és a Nagykunságban. Kiadja Püspökladány Város Önkormány-
zata, Püspökladány, 2011. 9-19. p. (A könyv beszerezhető Püspökladányban, a Művelődési Központban.)
Előadásunk címe: „Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköré" - Szűcs Sándor levelei Dorogi Mártonhoz. Elhangzott Püspök-
ladányban 2012. július 3-án, a Pro Natura-díjas 38. Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor által rendezett tudományos emlék-
ülésen. Publikációnk: Balogh Jánosné Horváth Terézia és Oláh Józsefné Szász Ilona: ,Jgaz barátságnak és szíves szeretetnek
tüköré" - Szűcs Sándor levelei Dorogi Mártonhoz. In: Balogh Jánosné Horváth Terézia és Oláh Józsefné Szász Ilona (szerk:):
Szűcs Sándor és Dorogi Márton barátsága. Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás, 2012. 17-98. p. (A könyv beszerezhető az
Alföldkutatásért Alapítványnál, Kisújszálláson.)
Szűcs Sándor szerepéről a táborokban lásd: Szemkeő Endre: Szűcs Sándor és a Néprajzi Múzeum. Budapest, 2007.
wvvTV.neprajzitarsasag.hu/szucssandor
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Halason már második nap őszintén megfogalmazta véleményét a csoportos kutatásról
Szűcs Sándor, és megírta az ottani színházépület fényképével ellátott levelezőlapon a püs-
pökladányi „tekintetes" „tanító úrnak":4

„Kedves Marci! Kutatunk. Vagyunk vagy 49-en. Nem valami praktikus kutatási módszert
erőszakoltak ránk. Én, aki mindig egyedül dolgoztam nem tartom értékesnek az ilyen módú
együttműködést. De így van vele más is. Azért ilyen a tudományos élet, mert ez az* hivatalos
arca. Mennyivel többet használ, igazabb értéket ad a tudománynak, mélyebb bepillantásra
nyit ablakot a népi élet házán, aki maga dolgozik. Gy.6-vei jóban vagyok most. Mindig a
társaságában tart. Csak azt wvogatja fel, hogy nem fogadok én szót! A héten leszünk itt, a
jövő héten a tanyákon leszünk. Azután szétosztunk, s egyik részünk a Nagykunságba megy.
Gy. azt mondja, hogy már régebben küldött egy cikket az újságotoknak,7 de nem válaszol-
tatok rá. Ölel Sanyi"

A Nagykunsági Táborból az első híradása július 17-én ennyi volt Dorogi számára:
Kedves Marci! Tudományos buvárlatokba merült csoportunk nagykunsági különítményét

ma Halasról ide vezettem, Karcagra. A refformátus] diákotthonban vagyunk szállva. Dicsőít-
hetnétek bériünket az újságban} Holnap már munkához fogunk. Szeretettel ölel Sanyi.

Július 26-án a tomaji táborból jelentkezett. Szokásához híven sűrűn teleírt egy postai
levelezőlapot barátja számára a körülményeik vázolásával:

„Kedves Marci! Megint felszedtük a sátorfát és Karcagról ide jöttünk Derzstomajra.10

Jelenleg tehát ezt a tájat, ezt a népet kutatjuk; mégpedig tervünk szerint igen alaposan. Mun-
kánk eredményét nemcsak írásba, hanem rajzba, képbe, térképbe, grafikonba foglaljuk majd."
Hát bizony, barátom, ez ám a példaszerű ténykedés. Én vezetem a csoportot, valamint a
pénzt is én kezelem, így tehát nagy úr vagyok! - Természetesen nem zárkózunk el mereven
az elefántcsont-toronyba, hanem egyebet is csinálunk: szétnézünk, mint magánemberek. Ezt
is, azt is egybe vetve: nem marad üres időnk. Az élet roppant változatos, társaim végtelenül
kedves gyerekek. - A ref[ormátus] papnál szállásoltam el magamat. Egy gazdász társam-
mal elvállaltuk a harangozást is; napjában háromszor szerepelünk. Megérdemli ezt a (most
még szegény) eklézsia és megteremtője: Dr. Kökényesi tiszteletes úr.'2 - Kb 10-12 napig,
esetleg tovább is itt leszünk. Ha csatangolsz és nincs ideálisabb terved, akkor idáig is elbi-
ciklizhetnél. " Gondoltam rá, hogy utazásainkról küldök pár hangulatos levelet az ujság-

4 A karcagi városképes levelezőlap Weinstock (Nagyváradi) Ernő (1893-1985) kiadása.
5 A hivatalos szó alatt olvasható egy előző változat: igazi.
6 Valószínűleg a jeles etnográfus Györffy Istvánra (1884-1939) utal, aki ezek szerint folyamatosan jelen volt a Táborban, nemcsak

egy előadást tartani utazott oda 4-én, amint Szemkö Endre írta.
7 A Püspökladány és Vidéke című lapra utal, amelynek szerkesztője 1938-39-ben Dorogi Márton unokabátyja, Kecskés Gyula volt.

Ezek szerint Dorogi nemcsak Szűcs Sándor, hanem Györffy István cikkeit is közvetítette.
8 Bizonyára a Püspökladány és Vidéke című lapra vonatkozik a hírverés kérése.
9 Szólásmondás, felszedi a sátorfáját: 'végleg elmegy valahonnan'.
10 Akkor Tiszaderzshez tartozó puszta, jelenleg Tomajmonostora.
11 Vö.: Szemkeő Endre: Szűcs Sándor és a Néprajzi Múzeum Budapest, 2007. www.neprajzitarsasag.hu/szucssandor
12 Dr. Kökényessy András (1899-1984) református lelkészként 1933-tól szolgált Tiszaderzsen, majd az általa alapított derzstomaji

(tomajmonostori) gyülekezetben 1935-től nyugdíjazásáig, 1961-ig. Ötvös László: A Nagykunsági Református Egyházmegye törté-
nete. Az egyházi élet hétköznapjai. Nagykunsági Református Egyházmegye, Kunmadaras,. 1996,184. p. (Az adalékot Őrsi Julianná-
nak köszönöm.)

13 Dorogi Márton nemcsak gyalogszerrel, hanem kerékpárral is járta a pusztákat néprajzi gyűjtőútjain, ezért kissé irigyelhette a
gyalogos Szűcs Sándor.

- 2 3 5 -



NÉPRAJZ - NÉPMŰVÉSZET

nak,14 de aligha valósulhat meg ez a tervem, mert körül vagyok véve a kollégáktól, és nem
jutok hozzá a nyugodt írás lehetőségéhez. A „Nagykunsági Lapok" szerkesztőjével Dr K.
Miska bácsival15 is összebarátkoztam, aki orvos létére valóban jó érzékkel bir a néprajzi
dolgok iránt s ő is ígéretet vett tőlem cikkek írására vonatkozólag. - Te mivel foglalkozol
most? Lehet, hogy utón vagy, most is a kilométer köveket hagyod magad után. Sok jót. Sze-
retettel ölel Sanyi."

A tervezettnél tovább dolgoztak Tomajon, hiszen csak augusztus 14-én költözött be Szűcs
Sándor a karcagi „Gimnáziumi internátus"-ba, vagyis diákotthonba, s azt adta meg aktuális
címeként postai lapján:

,, Kedves Marci! Csoportunk erre a nyárra felfogott16 munkáját befejezte s ma reggel el-
hagytuk a kedves kis Derzstomajt. Nehezen engedtek el bennünket s nekünk se volt könnyű
eljönni. Én néhány napig még Karcagon leszek, érdekel itt egy és más, és mivel alkalmam
van rá, most megnézem. A hét utolsó napjaiban azonban már hazamegyek." Gyere át s akkor
elbeszélgetünk tanulmányutunkról. Én szeretnék hozzátok bemenni, de őszintén megvallva
már fáradt vagyok s igyekszem haza. Mégis megtörténhetik, hogy ha este megyek el innen,
amikor esetleg nem kapok jó vonat csatlakozást, benézek.ls — Ezek az utolsó hetek izgalma-
sak voltak, s ezért nem jutottam hozzá a levélíráshoz. Szeretettel ölel Sanyi. "

A nagykunsági emlékek mély nyomot hagytak benne. Október elsején már a falujában,
Biharnagybajomban így számolt be az utózöngékről egy sűrűn teleírt postai levelezőlapon:

,, Kedves Marci! A nyári táj- és népkutatás mostmár csakugyan befejeződött. A moraja
azonban még nem ült el. Holnap fejezem be és küldöm el a prof.-nak a Derzstomajon vég-
zett kutatásomról szóló jelentést." Utóbbi levélváltásaink óta több ízben jártam a Kunságon.
Nagyon megszerettem a kunokat és a kunföldet. A nagykun pusztákat, a nádasokat, a döglött
malacokkal és megunt kutyákkal imitt-amott el-elhintett sivár határrészeket, - amely három
még mindig lehelte felém a szilaj, nomád kun lelket. Élemedett pásztor-számadókkal ismer-
kedtem meg, viális20 bojtár-legényekkel barátkoztam. Sokszor elbeszélgettem szép kun leányok-
kal. Summa-summárum:2' nagyon kellemesen éreztem magamat a Kunságban. A Sárrét mellé
csatoltam.22 — Nagyon sajnálom, hogy Te nem találtál ott Karcagon. Levelem írása után, más-
nap d.e. elutaztam s meghagytam a Diák Otthonban, hogy aki keres, annak mondják meg,
hogy Madarasra mentem. Dehát a táj-kutató utjai kiszámíthatatlanok: tulajdonképpen nem
Madarasra mentem, hanem csak az ottani Hortobágyra; azaz, hogy előbb még Bucsán23 vol-
tam egy vadonatúj ismerősömmel. [...]"

14 Ismét a Püspökladány és Vidéke című lapra utal.
15 Nyilván dr. Kiss Mihályról van szó, aki akkoriban a felelős szerkesztője volt a Kisújszálláson kiadott, hetente kétszer megjelenő

politikai, társadalmi, közegészségügyi és közgazdasági lapnak, a Nagykunsági Lapoknak (1938. 12. 24.-1944. 10.4.).
16 Felfogadott, vállalt.
17 Mármint Biharnagybajomba.
18 Karcag és Bihamagybajom között a vasúti átszátlóhely Püspökladány, ahol Dorogi lakott.
19 Györffy István professzornak címezte, aki azonban már nem olvashatta, mert 3-án meghalt. A jelentést a Néprajzi Múzeum

Adattára őrzi.
20 Tájszó, 'életerős'.
21 Summa-summárum: 'mindent egybevéve'.
22 Szűcs Sándor szűkebb hazája, szeretett szülőhelye, lakóhelye és fő néprajzi terepe a Sárrét volt.
23 Békés megye északi részén fekvő község.
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Öt nap múlva újra írt Doroginak Nagybajomból egy postai lapot az előbbihez hasonlóan
sok szöveggel, miután megkapta a hazai néprajzi élet vezéregyéniségének halálhírét,
akivel éppen a kis- és nagykunsági táj- és népkutatás során barátkozott össze igazán:

„[.••] Bizonyosan hallottad már, hogy Györffy professzor úr 3.-án d.e. tragikus hirtelen-
séggel meghalt. Engem még akkor nap értesítettek. Kegyetlenül lesúlytott ez a szomorú hír.
Hiszen tudod Te azt a szellemi kapcsolatot, ami hozzá fűzött. Ehhez járul az, hogy a nyári
munkák alatt érzelmekben is egymásra találtunk; elhalmozott a szeretetével, a szó valódi
értelmében barátságot kötöttünk. Halason, Karcagon sokszor elbeszélgettünk kettesben,
feltárta előttem terveit, elgondolásait, legbizalmasabb közéleti és tudományos véleményét.
Most ismertem meg Ót valójában. Látom azt a felmérhetetlen és pótolhatatlan veszteséget,
amely az ő halálával a tudományt s legközelebbről most ez a fájdalmasabb: a magyarsá-
got érte. - Egyéni veszteségemnek másik oldala is van. Ha ő él, még az ősszel véglegesen
pestre költöztem volna. Három lehetőség volt számomra: az egyetemi könyvár, az országos
bibliográfiai központ, egyetemi tanársegédség. Látod, kedves Marci, egyikőnk-másikónk-
hoz ilyen a végzet; különös módon értékes lelki közösséget és anyagi lehetőségeket teremt,
hogy aztán mielőbb a legirgalmatlanabb módon tépje azt szét. Most csak a szomorúság és
a bánat tölt el! Alig néhány hete, hogy a tomaji21 kis templom előtt elbúcsúzott tőlem, (van-
e valami jelentősége, valami tudattalan elöérzés-e?:) kétszer is kezet fogva velem. Ha sejtet-
tem volna, hogy sohse látom többé! - Most Vargha Laci25 a tanársegéd írt, hogy menjek és
kíséreljük meg befejezni az öreg reám vonatkozó tervét és egyéb fontos dolgokat beszéljünk
meg. Közelesen hát felmegyek. Ölel Sándor. "

Ehhez a témához csatlakozik lezárásul még egy idézet, alig két héttel későbbről, miután
Szűcs Sándor ismét Pesten járt. A tanulmányozott levelekben gyakori elem az itt is meg-
nyilvánuló szakmai önérzetesség.

„[•••] Az öreg Györffyröl is elbeszélgettünk volt szűkebb környezetével. Hát bizony
nagyon különös, sajátságos élet volt az övé! A halála és a temetése is olyan volt, mint az
élete, - nem pedig olyan, mint amilyennek az újságok irták. Az utóbbi időkben nagyon sokat
emlegetett engem. Úgy látszik, hogy észrevette már szegény, hogy miket hibázott el velem
szemben. [...]"

Ebben az újonnan feltárt forráscsoportban, a Dorogi Mártonhoz írt baráti levelekben
rejtező bizalmas kitárulkozások módosítják és kiegészítik azt a képet, amit eddig ismer-
tünk Szűcs Sándorról, vagy éppen a Györffy Istvánnal való kapcsolatáról.

24 Derzstomaji.
25 Vargha László etnográfus, építészettörténész (l 904-1984).
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Felhasznált irodalom

Balogh Jánosné Horváth Terézia — Oláh Józsefné Szász Ilona
2011 Dorogi Márton és a néprajz. In: Dorogi Márton: Hasznos minden porci-

kája - Az állati termékek mellékesebb haszonvételi formái a Hortobá-
gyon és a Nagykunságban. Kiadja Püspökladány Város Onkonnanyzata,
Püspökladány. 9-19. p.

Balogh Jánosné Horváth Terézia - Oláh Józsefné Szász Ilona
2012

Ötvös László
1996

Szemkeő Endre
2007

„Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköré" - Szűcs Sándor levelei
Dorogi Mártonhoz. In: Balogh Jánosné Horváth Terézia és Oláh Józsefné
Szász Ilona (szerk.): Szűcs Sándor és Dorogi Márton barátsága. Kiadja az
Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás, 17-98. p.

A Nagykunsági Református Egyházmegye története. Az egyházi élet hét-
köznapjai. Nagykunsági Református Egyházmegye, Kunmadaras.

Szűcs Sándor és a Néprajzi Múzeum,
www.neprajzitarsasag.hu/szucssandor

1. kép. Szűcs Sándor háza előtt áll gyakori vendégével Dorogi Mártonnal
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2. kép. „Karcag"
Ezt a képes levelezőlapot küldte Szűcs Sándor 1939. július 17-én Dorogi Mártonnak

3. kép. „ Tomaj" - 1939. július 26-án kelt postai levelezőlap
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