
kép mellé ú j környezet is kell. Ha nincs is szó másról, csak arról, hogy a jól bati-
kolt falikép nem tűr meg maga mellett „csinált virágot", vásári horgolt terítőcskét, 
máris egy lépéssel előbbre jutottunk az izlésnevelés területén; és maga a gyermek 
is, ha belekóstol az alkotás örömébe, sokkal jobban tudja majd értékelni és meg-
becsülni a különféle műalkotásokat is. 

Szakkörünk korábban tíz múzeumban mutatta be kb. 50—00 darabból álló bati-
kolt falikép gyűjteményét. (Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Baja, Vesz-
prém, Szeged, Orosháza, Makó, Tokaj, Budapest: Nemzeti Galéria.) A mostani ki-
állítás kb. egy hónapig marad nyitva. 

BALOGHNÉ, BOROS ILONA 

Szűcs Sándor 70 éves 
A honismeret kutatóit egy valami kü-
lönbözteti meg a történelem, néprajz vagy 
más tudományág legtöbb művelőjétől, 
mégpedig az, hogy mindig egy meghatá-
rozott területtel, vidékkel foglalkoznak, 
annak kutatására szentelik életüket. So-
kan vannak olyanok, akik a szülőföldtől 
messzire kerülnek, de valami visszavonzza 
őket, hogy annak történetét, szépségét fel-
tárják és minél szélesebb körben ismertté 
tegyék. Vannak viszont mások, akik egj-' 
számukra ismeretlen vidéken vernek gyö-
keret, úgy megszeretik azt, hogy ott a hon-
ismeret előharcosává válnak és a tájhoz 
valósággal hozzánőnek. Viszonylag kevés 
azonban azoknak a száma, akik a szülő-
földön, a gyermekkor kedves emlékeit 
magukba zárva mindig ugyanazon a he-
lyen dolgoznak, alkotnak. Azt hiszem nem 
járok messze az igazságtól, ha azt állítom, 
hogy ez utóbbiak azok, akik a honismeret 
szépségét, értelmét legjobban meg tudják 
ragadni és legtöbbet tudnak azért tenni. 
Ilyennek tartom én Szűcs Sándort, a ki-
váló embert, a nagyszerű néprajztudóst, 
muzeológust, akinek 70. születésnapját 

nemrégiben ünnepelték a tisztelők, barátok, pályatársak, tanítványok és nem utolsó 
sorban az egész szeretett szülőföld: a bihari Sárrét. 

Szűcs Sándort különleges hely illeti meg a magyar néprajztudományban több-
féle ok miatt. Biharnagybajomban született (1903. október 23.), és egész életében 
nem szakadt el szülőföldjétől, ott él ma is a XVIII. század közepén épült nádfe-
deles házban. Sokan megfordultak itt két évszázad óta, akik a magyar nép ügyé-
nek jobbrafordulásán munkálkodtak. 1849-ben itt talált néhány napra menedékei 
Sárosi Gyula, az Aranytrombita halálra keresett szerzője. Mikor egy viharos éjsza-

41 



kán tovább indult a bujdosók útján, egy papírdarabra köszönetet ír t : 
E háznak gazdáját az Isten megáldja, 
Bujdosó Sárosi ezt szívből kívánja. 

Élete és munkája értelmét saját maga így foglalta szavakba: „Az általam ku-
tatott terület számomra nem terep volt, ahova ki kellett szállnom, hanem szülő-
föld, ahol éltem és élek. Már korán feltettem magamban, hogy nem csupán a nép-
rajztudomány számára hordok össze anyagot, hanem ezeknek egyrészét cikkekben, 
könyvekben feldolgozva vissza is adom utódainak, akiktől szereztem: a népnek. 
Olyan elgondolással, céllal, hogy a kallódó időből, korból kieső hagyományai igaz 
értelmének megismeréséhez ezáltal is közelebb jusson". 

Az emberi adottságok mellett a táj, a közvetlen környezet határozta meg mun-
kásságát. A „három föld": a Nagykunság, a Hajdúság meg a Sárrét népének életét 
a múlt század második feléig a víz szabta meg. A szigetszántók adták a szűkös és 
bizonytalan kenyeret, a nádasok közé fogott réteken a lábas jószág legelt, a mocsa-
rak par t ján a disznónyáj túrt és halon hízott. A rétek, nádasok hala, csíkja, ma-
dara, a vadja mind élelmet kínált, a bújdosóknak meg viszonylagos biztonságot. 

Ezt a világot járta és emlékeiben kutatta Szűcs Sándor. Misem természetesebb, 
hogy ez úton eljutott a magyar néprajztudomány kiemelkedő egyéniségéhez, Györffy 
Istvánhoz, akinek bölcsőjét ugyancsak a tájon ringatták. így lett tanítványa, kedves 
embere, mint azt egy visszaemlékezésében mondja: „Elsőbbet Györffy István volt 
az, aki magamrahagyottan végzett néprajzi munkálkodásomra felfigyelt. Azt köz-
vetlen érdeklődéssel kísérte. Törekvéseimet, elgondolásaimat helyeselte. Már kezdeti 
eredményeimet is becsülte. Többre mint saját magam. Ez megnyugtató, bíztató 
volt számomra. Egyetemista koromban többször elkísérhettem sárréti, kunsági gyüj-
tőútjaira". 

A sok-sok kisebb-nagyobb cikk, tanulmány lassan könyvvé érett. Ezek sorából 
külön kiemelkedik az 1942-ben megjelent „A régi Sárrét világa", melyet rövid idő 
alatt elkapkodtak. Az eltelt három évtized alatt ez a munka Györffy István „Nagy-
kunsági Krónikája" mellett a magyar néprajztudomány klasszikus alkotásai között 
találta meg méltó helyét. 

1944 őszén alig szűntek meg a harcok, máris vége lett remeteségének, és meg-
mutatta, hogy nemcsak tollával, hanem szervező és tanító munkájával is harcolt 
népéért. Dolgozott az új közigazgatás megszervezésén, a Nemzeti Bizottságban előbb 
titkárként, majd elnökként tevékenykedett, amikor kevés volt a tanító, maga is az 
oktatók sorába lépett. Majd megalakította a „Sárréti Népfőiskolát" a bihartordai 
kastélyban, ahol az érdeklődő fiatalok a jobb gazdálkodás, a szebb és teljesebb élet 
alapelemeit sajátították el. 

Nemsokára újra bajomi magányában írja könyveit, de nem sokáig, mert 1952-
ben a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójának hívják meg Karcagra, ahol 
1963-ig a háborúban teljesen elpusztult gyűjtemény újraszervezésén fáradozik. Egy 
évtized alatt olyan múzeumot hozott létre, mely a korábbinál is jelentősebb, s az 
utódok kiegészítve éppen a napokban nyitották meg azt a nagyközönségnek. 

Közben a kötetek is egyre szaporodtak: „Pusztai krónika" (1946), „Ludas Matyi 
cimborái" (1954), „Hári János bajtársai" (1956), „Pusztai szabadok" (1957), „Békési 
históriák" (1959), „Szól a duda, verbuválnak" (1962) és már az utóbbi évek ter-
méke: „Betyárok, pandúrok és egyéb hírességek" (1969). Ezekben nemcsak a szak-
ember talál hatalmas anyagot, ú j megállapításokat, hanem mindenki számára van 
mondanivalójuk. Éppen ez Szűcs Sándor egyik legnagyobb érdeme. A néprajz a 
köztudatban alig ismert tudomány. Ha ismerik is, ténylegesen megvolt vagy csak 
képzelt, esetleg felnagyított hiányosságait jobban számontartják, mint eredményeit 
A tudományos kiadványok jegyzeteikkel, sokszor túlságosan is elszürkült nyelvük-
kel nem alkalmasak arra, hogy az eredményeket vonzó formában megismertessék. 
Annál megkapóbbak Szűcs Sándor könyvei élvezetes nyelvezetükkel, mély, hiteles 
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JÉ 

Szűcs Sándor gyűjtés közben 

tartalmukkal és a régi paraszti életet a maga valóságában bemutató egyszerűsé-
gükkel. 

Mint minden vérbeli tudóst, nemcsak a múlt, hanem a jelen is érdekli. Tudom, 
hogy a mostani nagy átalakulás kérdéseit egy készülő könyve számára jegyezgeti, 
értékeli és formálja. 

A Magyar Néprajzi Társaság 1973-ban a legnagyobb kitüntetését a Györffy 
István Emlékérmet adományozta Szűcs Sándor 70. születésnapjára életműve elisme-
réséül, az alábbi indoklással: 

„SZtJCS SÁNDOR a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum ny. igazgatója, a 
Magyar Néprajzi Társaság érdemes tagja, a magyar néprajztudomány egyik ki-
emelkedő egyénisége. Szűkebb hazájában a bihari Sárréten és a Nagykunságban 
már gyermekkorából magába szívta a paraszti életmódnak minden részletét, ezt 
később tudatossá tette és rendszeresen levéltári adatokkal egészítette ki, követvén 
ebben is nagy mesterének Györffy Istvánnak módszerét. E kettős forrásból merítve 
plasztikusan elevenítette meg a pákászok, halászok, pásztorok, parasztok víz közötti 
életét, a falvak, kis városok nagy múltú történetét. Különös érdemei vannak a 
táltos- és boszorkányhit megrajzolásában, tanulmányai az ilyen irányú kutatás 
fontos bázisává váltak. Dolgozatai, cikkei éveken át kötetekké rendeződtek, ezek 
értékét misem mutatja jobban, hogy megjelenésük után szinte napok alatt elfogy-
tak és ma már könyvészeti ritkaságnak számítanak. Ennek oka nemcsak kiváló 
néprajzi forrásértékükben keresendő, hanem abban az ízes, fordulatos és a tartalom-
hoz igazított stílusban, mely mai néprajzkutatóink között elsősorban a SZŰCS 
Sándor sajátja. Mindig nagy érdeklődéssel figyelte a tá j és benne a társadalom 
átalakulását, de nemcsak figyelte, hanem a felszabaduláskor a nép nevelőinek él-
vonalában küzdött: általános iskolában tanított, majd népfőiskolát vezetett. Ekkor 
kapta „A Sárrét nevelője" megtisztelő címet, azoktól, akikért egész életében mun-
kálkodott. Mint néprajzi muzeológus a karcagi múzeum újraalapítója lett, és koráb-
ban már nem remélt gazdag gyűjteményt hagyott az utódokra." 

A Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága és a Magyar Néprajzi Társaság 
1973. október 20-án a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban köszöntötte 
Szűcs Sándort. Megjelentek barátai, egykori múzeológus társai, a megyei és városi 
párt és tanács képviselői, a Hazafias Népfront Országos Központjának kiküldötte, 
a Magyar írók Szövetségének képviselője. Bellon Tibor, a Nagykun Múzeum jelen-
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