
Szűcs Sándor centenáriumi emlékezési tervek

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.
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5 Kis Anikó - Murányi Magdolna (szerk.): Kincseink I. Dévaványa, 2003

- 2 9 1 -



HAGYOMÁNYŐRZÉS - KULTÚRA

iskolás gyerekek Szűcs Sándor műveinek illusztrációjára készült rajzait, mesemondó versenyt,
májusban betyárdal fesztivált szerveztek. A Karafitty népzenei találkozóra ősszel került
sor. Augusztus 2-án megemlékeztek a néprajzkutató-író halálának évfordulójáról. Püspökla-
dányban az Alföldkutatásért Alapítvány július hónapban a hagyományőrző tábor keretében
emlékezett Szűcs Sándorra. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület segít a
Karács Ferenc Múzeumban lévő Szűcs Sándor dokumentumok rendszerezésében.

Az évfordulóhoz kötődően Szűcs Sándor meséiből Biharnagybajom kiadványt jelentet
meg. Az Alföldkutatásért Alapítvány Szűcs Sándor és Dorogi Márton levelezését adta közre.
A Túrkevei Kulturális Egyesület ismét kiadta a Dankó Imre szerkesztette „A puszta utolsó
krónikása" című válogatott írásokból álló kötetet. Készül emlékkönyv és családfa, valamint
időszaki vándorkiállítás is. Karcagon 2013 őszén tudományos emlékülés lesz, a megemlé-
kezés sorozatot 2013. október 23-án - a születésnapon - Biharnagybajomban a felújított Szűcs
Sándor Emlékház átadása zárja.

Orsi Julianna

A kunok öröksége - Népélet a Nagykunságban
- új állandó kiállítás a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban -

Karcagon 1906-ban alakult meg a mai múzeum jogelődje. A Nagykun Múzeum Egyesü-
letet a város értelmisége hozta létre, s éveken keresztül - Vörös Rébék asszony (az egykori
„múzeumőr") munkájának és törődésének is köszönhetően - éveken keresztül gyűjtötték
a régi mellett a mindennapok használati tárgyait is. Munkájukat a karcagi születésű jeles
néprajzkutató, a budapesti egyetemi néprajzi tanszéket megszervező Györffy István útmu-
tatásai is segítették. A gyűjtemény azonban Rébék asszony halálát követően meglehetősen
bizonytalan helyzetbe került, amelyet aztán a II. világháború pusztításai pecsételtek meg.
A háború során elpusztult, eltűnt tárgyak pótlása már az 1940-es évek második felében meg-
kezdődött, s majd 1950-től, a múzeum újjászervezésétől felerősödött. Előbb Péter László,
aki két évig volt az intézmény igazgatója, majd Szűcs Sándor, aki tíz éven keresztül vezette
a múzeumot, végezte szisztematikus gyűjtőmunkáját, megalapozva ezzel a mai gyűjtemény
törzsanyagát. Szűcs Sándort követően Bellon Tibor mintegy harminc esztendei szolgálata
során folytatott jelentős tárgygyűjtéseket.

Szűcs Sándor az általa szerzett tárgyakból a Horváth Ferenc utcai épületben rendezte a
háború utáni első állandó kiállítást, amely a múzeum mai épületébe való költözésig láto-
gatható volt. Bellon Tibor igazgatósága idején, 1968-ban kapta meg az intézmény mai épü-
letét, az egykori Bogdi-Papp kúriát. Ebben az épületben készült el és nyílt meg 1972-ben
a „Nagykunsági Krónika" című új állandó kiállítás, amely nem véletlenül utalt Györffy
máig is talán legnépszerűbb munkájára. Ez a kiállítás már abban a korban is korszerű volt,
sőt tematikailag hosszú időn keresztül kiállta az idők próbáját. A tervezők olyan "ügyesen"
megvalósították elképzeléseiket, hogy a tárlatot még az 1989-90-es években zajlott rendszer-
változáskor sem kellett átrendezni. (Ebben az időben ugyanis számos múzeumban, ahol ko-
rábban „felszabadulási" vagy „munkásmozgalmi" blokkja is volt az állandó kiállításnak,
át kellett rendezni azt, „újra kellett értékelni". Erre Karcagon nem volt szükség!) Tematikai
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