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Bereczki Imre, Ecsegpuszta kutatója
- Centenáriumi emlékezés Dévaványán -

2012. február 10-ére egy emlékülésre hívott a dévaványai múzeum, hivatalos nevén a
Dr. Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. 100 éve született a névadó, akire emlékezni
gyűltek össze a város apraja, nagyja, a „Tanár úr" tisztelői, rokonai, ismerősei, egykori tanít-
ványai. Néhányan a tudományos köröket (régészet, történelem, néprajz) is képviseltük Bé-
késcsabáról, Szentendréről, Egerből és Túrkevéről.

A Múzeum gazdag programot állított össze erre az alkalomra. Az állandó kiállítás melletti
teremben a Szentendrei Skanzen - korszerű és tetszetős kivitelben - megrendezett vándorki-
állítása engedett betekintés a paraszti kultúra tárgyi világába, melyet dr. Bereczki Ibolya
főigazgató helyettes ajánlott a közönség figyelmébe. Míg a hét első napjaiban az érdeklő-
dők egy-egy muzeológus segítségével ismerkedtek a különböző szakterületekkel, most
Bereczki Imre öröksége címmel egy szakmai konferencia megrendezésére került sor. Az elő-
adások három csoportba sorolhatók. 1.) A gyűjtemény létrejötte, fejlődése, útja a múzeum meg-
nyitásáig, 2.) Személyes emlékek Bereczki Imréről, 3.) Dévaványa kulturális és természeti
értékei.

Az előadók ugyan számtalan szemszögből vizsgálták és mutatták be a témájukat, de abban
mindannyian egyetértettek, hogy Bereczki Imrének elévülhetetlen érdemei vannak a gyűjte-
mény létrehozásában. Az örökséggel pedig megfelelően bántak az „örökösök", a város, a ro-
konok, barátai, tisztelői és most méltóan kezeli az Intézmény és a köré csoportosuló segí-
tők (Múzeumbaráti Kör, Múzeumpártoló Alapítvány). A gyűjtemény létrehozóját sokszor
a „meg nem értés", az elutasítás, vette körül az akkori hivatalos körökben. A szakma sem iga-
zán fogadta be, jóllehet ő állandóan kereste a kapcsolatokat a régészekkel, néprajzosokkal.
Nagy mennyiségű levélgyűjteménye ezt igazolja. De hát ki is volt ő?

Bereczki Imre Dévaványa szülöttje és haláláig hűséges lakosa szerény anyagi körülmé-
nyek között született és élt élete végéig. Egy nagy kinccsel azonban rendelkezett: a nemzeti
hagyomány feltárását, megőrzését mindig fontosnak tartotta és azért tevékenykedett. Szak-
dolgozatában Dévaványa történetét dolgozta fel 1935-ben, majd átdolgozta 1951-ben. A Deb-
receni Egyetem Földrajz és Történelem Tanszékén, és a Déri Múzeum falai között megérin-
tette a kutatás keltette izgalom. Ecsedi István, a Déri Múzeum akkori igazgatója a Horto-
bággyal ismertette meg, majd Györffy István - a kortárssal Szűcs Sándorral együtt - a Nagy-
kunsági Néprajzi gyűjtőtáborba invitálta. Györffy István Nagykunsági krónikája már gyer-
mekkorában kezébe került, de a tudós professzorral csak 1939-ben - a túrkevei főjegyző,
Györffy Lajos segítségével sikerült találkoznia. Györffy István meghívta a néprajzi szemi-
náriumba, majd a Nagykunsági gyűjtő táborba. E kiszállások alkalmával született gyűjté-
seiből a Derzstomajra vonatkozó anyag (1940). A Táj- és Népkutató Központ tagjaival ott
volt az ecsegpusztai kiszálláson, amelyről film is készült. Beszterce-Naszód megyében (1941)
és Szilágy megyében (1942) is volt gyűjtőúton. Ez utóbbi kiszálláson Kresz Máriával együtt
gyűjtött. A politika, a háború azonban az ő életében is szerepet játszott. Elévületlen érdeme,
hogy megmentette a nagycenki Széchenyi Levéltárat kezdő soproni történelem szakos ta-
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nárként. Köpeczi Béla és más történészek ezért nagyon tisztelték később is. Bár bekapcso-
lódott az országos tudományos egyesületek munkájába, de itthon mindig Dévaványán érzete
magát. 1945-ben hazatér és az ecsegi pásztorok társaságát keresi. Szülőfalujában és környé-
kén gyűjtötte össze a '48-as hagyományokat. Dévaványán, Szeghalomban, Endrődön, Gyo-
mán, Mezőtúron Körösladányban, Vésztőn jegyzett le emlékeket. Amit azonban a néptől
kapott, azt tovább is akarta örökíteni. 1948. augusztus 20-án az általa összeállított és szer-
vezett műsorral emlékeztek Dévaványán a centenáriumra.

A Dévaványa-Túrkeve-Kisújszállás határában elterülő Ecsegpuszta állattartásából írta
meg doktori disszertációját 1948-ban. Már egyetemista korában kapcsolatba került a szom-
szédos Túrkeve polihisztorával, Vadász Pállal és Györffy Lajossal, a későbbi múzeumigazga-
tóval is.1 Nem csoda, hogy a pásztorélet fáradhatatlan kutatója több énekest, zenészt, hang-
szerkészítőt felfedezett (pl. Kádár Ferenc) és az ő ötlete volt a pásztorhagyományok fel-
élesztése is 1954-ben. Részletesen kidolgozott forgatókönyvet adott a rendezők kezébe,
ami alapján megrendezhették az Ecsegi pásztorünnepet. Persze a megvalósítók között ott
voltak az ő pásztor és egyéb témákban jártas adatközlők, Schwalm Gyula kultúrház igaz-
gató, az éneklést, a táncot, a vígságot kedvelő emberek. A Bereczki Imre által elképzelt pász-
torünnepet sorra rendezték meg Ecsegfalván, Kenderes-szigeten stb. A túrkeveiek amikor
az 1990-es évek derekán elkezdték a Kevi Juhászfesztivál megrendezését, talán nem is gon-
doltak rá, hogy egy korábbi néprajzi gyűjtő ötleteit valósították meg, folytatták.

A mostani rendezvényre eljött a néprajzkutató Scwalm Edit, a néptánckutatók elhozták
a régi filmet, amelyen még a ványaiak járták a ványai csárdást, verbunkot. Nagyapjára, Nácsa
János népzenészre, vőfélyre emlékezett unokája. Bereczki Imrét, az embert mutatta be Szűcs
László unokaöccs és Südi Lászlóné unokahúg. Südi Lászlóné és Hajdú József már koráb-
ban is megírta a kutató életrajzát. Az utóbbi feltárta Bereczki Imrének a Néprajzi Múzeum-
ban és a Békés Megyei Múzeum Adattárában rejtőzködő hagyatékát. A ványai alapítvány-
nak köszönhetjük, hogy meg is jelentetett egy kiadványt az említett írásokból.2 Bereczki Imre
gyűjteménye ugyan sosem került a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága fennhatósága
alá, de mint dr. Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató elmondta, több levelet, dol-
gozatot őriznek tőle. Fáradhatatlan gyűjtő volt. A legtöbben arra emlékeznek, hogy bicikli-
vel járta a határt és gyűjtötte a régészeti emlékeket. Gyakran bekopogtatott azonban az idős
emberek házába, hogy a szellemi emlékeket is összegyűjtse. Anyagát igyekezett rendsze-
rezni és leírni. A feldolgozások egy-egy újságcikk, rövidebb írás formájában láttak napvi-
lágot. Úgy érezte azonban, hogy a hivatalos szakma őt mellőzi, ezért az önkéntes néprajzi
gyűjtőpályázatra készítette el nagyobb terjedelmű dolgozatait. Azokat beadta az országos
és a megyei múzeumokba is. A legtöbb munka a népi állattartás, pásztorkodás témában szü-
letett. A hagyományos paraszti gazdálkodás mellett felfigyelt a közös gazdálkodás jellem-
zőire is. Gyűjtött nyelvi anyagot, kijegyzetelt levéltári forrásokat. Részt vett a nagy gyűjtő
mozgalmakban (nyelvi atlasz, néprajzi atlasz gyűjtések). A kutatók számítottak a gyűjtőmun-
kájára, de anyagából válogatás ez idáig könyv formájában nem jelent meg. Kortársai emlé-

1 Vadész Pál 1935-ben történeti adatokat ín egy levelében Dévaványára vonatkozólag a „Bereczki Imre bölcsészhallgató Úrnak".
2 Südi Lászlóné: Ki volt a fáradhatatlan ember? Bereczki Imre életének útjai. In: Kis Anikó - Murányi Magdolna (szerk.): Kincseink

I. Dévaványa, 2003. A kiadványban Hajdú József: Bereczki Imre élete és munkássága c. írás is és egy bibliográfia is szerepel.
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kének megőrzéséhez írásokkal és javaslatokkal is hozzájárult. A Györffy Istvánról és Szűcs
Sándorról való megemlékezéseiben írta le a személyes élményeit, saját gyűjtéseivel igazolja
azok adatait és sajátos szemszögből értékelte munkásságukat.3

Az 1950-es évek derekán áttekintette a Nagy-Sárrét kutatásának feladatait és szorgal-
mazta az intenzívebb gyűjtést. Ezt még az 1970-es évek elején a térségben dolgozó kutatók
is aktuálisnak tartották.

Az előzőekben Bereczki Imrét, mint néprajzos gyűjtőt mutattam be, de hasonlókat mond-
hattak el róla a régész kollégák is. Az egész háza megtelt régészeti, néprajzi tárgyi emlékek-
kel. Ránk maradt a dobozokban őrzött nagy mennyiségű cédulaanyag, gyorsírással készült
jegyzetfüzetei, a felbecsülhetetlen értékű üvegnegatív és más fotóanyag. Szerencsére Bereczki
Imre mellett felnőttek olyan emberek, akik ezt értékeim tudták. Közülük való Pap Tibor, aki
immár több évtizede a város élén áll. Tőle megtudhatták a konferencia résztvevői, hogy ho-
gyan jutott el a védett magángyűjteménytől a település a muzeális intézménnyé nyilvání-
tásig. Ebben szerepe volt a gyűjteményeket nyilvántartásba vevő szakembereknek (Árkus
Péter, Turcsányi Ildikó régészeknek, Őrsi Julianna, Szonda István néprajzosoknak, Németh
Csaba történésznek és Gombos János levéltárosnak. A 2000-ben megnyílt új múzeumot Mu-
rányi Magdolna néprajzos múzeumigazgatóra bízta a város. Jó kezekbe került a Bereczki Imre
hagyatéka.4 Ezt mutatja a dévaványai múzeumban folyó szakszerű munka, az elért eredmé-
nyek és az a lelkes közönség, amely intenzíven látogatja a múzeum kiállításait, rendezvé-
nyeit. A múzeumhoz kapcsolódó civil közösségek munkája bizonyítja, hogy a Bereczki Imre
által elkezdett múzeumpártolás, hagyományőrzés ma is él a településen. Ennek ékes bizo-
nyítékai azok a kiadványok, amelyeket zömmel a helybeliek írtak, szerkesztettek, kiadtak.
Ilyen például az Örökségünk című családtörténeteket bemutató sorozat, amelyben az első
kötet éppen Bereczki Imre életéről, munkásságáról szól.5 Ezzel is felhívják a figyelmet a
fáradhatatlan gyűjtőre, kutatóra. A most megtartott centenáriumi emlékkonferencia is ezt
a célt szolgálta.

Őrsi Julianna

Szűcs Sándor centenáriumi emlékezési tervek
A Magyar Néprajzi Társaság 1985-ben hozta létre a „Három Föld tudósa," Szűcs Sándor

hagyatékát gondozó, munkásságát népszerűsítő Tájkutató-díj Alapítványt. Az alapítvány
rendszeresen megméri és elismeri a Sárrét-Nagykunság-Hortobágy kutatóinak teljesítmé-
nyét és elismeri a legkiválóbbakat. 2011 őszén a kuratórium azzal a szándékkal hívta össze
a térségben található, érintett települések (Biharnagybajom, Püspökladány, Debrecen, Karcag
stb.) önkormányzatait, intézményeit, civil szervezeteit, hogy hangolják össze a közelgő Szűcs
Sándor évfordulóra tervezett programjaikat. Szűcs Sándor néprajzkutató ugyanis 110 éve
született (1903. október 23.) és 30 éve halt meg (1982. augusztus 2.). A megemlékezések már
2012 tavaszán elkezdődtek. A szülőfalu, Biharnagybajom márciusban kiállításon mutatta be

3 Bereczki Imre: Emlékeim Szűcs Sándorról. Dévaványa, 1983.EA:21878;Györ8yIstván,mintnéprajzos.Dévaványa, 1979. EA:20485
4 Bereczki Imre életéről, munkásságáról legújabban éppen ő emlékezik meg Lásd: Murányi Magdolna: A múzeumalapító öröksége.

Száz éve született Bereczki Imre. In: Honismeret. 2012/1. 10-13. p.!
5 Kis Anikó - Murányi Magdolna (szerk.): Kincseink I. Dévaványa, 2003
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