Szűcs Sándor évfordulós programok
Szűcs Sándor, Biharnagybajom szülötte, a Háromföld – a Bihari Sárrét, a Nagykunság és
a Hortobágy - kiváló ismerője, utolsó krónikása ebben az évben lenne 110 esztendős, az
elmúlt évben volt 30 esztendeje annak, hogy eltávozott közülünk.
Miután leszármazotta nem lévén, halálát követően a hagyaték örököse, a Magyar Néprajzi
Társaság kebelén belül 1985-ben létrejött a Tájkutató Díj Alapítvány, melynek feladata lett
a Szűcs Sándor – i hagyaték ápolása, munkásságának minél szélesebb körben való
megismertetése, a Háromföld kutatásának, kutatóinak munkáját segítő és elismerő un.
Tájkutató Alapítványi Díj odaítélése. Az alapítvány kuratóriuma fontosnak tartotta a kettős
évforduló méltó megünneplését, ezért 2011 őszén azzal a szándékkal hívta össze a
térségben található települések önkormányzatait, civil szervezeteit, intézményeit, hogy
hangolják össze a közelgő Szűcs évfordulókra tervezett programjaikat.
A rendezvénysorozat összefogására és részben a megvalósítás segítésére is hamarosan
megalakult a Szűcs Sándor Emlékbizottság, összeállítottak egy közel 3 évre szóló
programsorozatot, mely fölött Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vállalt
fővédnökséget.
A megemlékezések 2012 tavaszán már elkezdődtek. Az elmúlt esztendő programjainak egyik
központi szintere a szülőfalu, Biharnagybajom volt. Az itt megvalósult rendezvények közül
- a teljesség igénye nélkül - csupán néhányat említenék ki: március hónapban mutatták be a
helyi művelődési házban Szűcs Sándor munkáinak ihletésére készült, s a térség diákjai
számára meghírdetett rajzpályázat alkotásait, a kiállítás jelenleg a Karacs Ferenc Múzeum
időszaki kiállítótermében látható, mesemondó versenyt, vetélkedőt, betyárdal fesztivált
szerveztek, megjelentették Szűcs Sándor:”Bajomi Vár” című munkáját. Az évfordulóra a
helyiek jóvoltából megújult a „templomnyi időt megélt szülőház”, a ma Szűcs Sándor
Emlékház funkcióját betöltő kisnenesi porta
is. Kiemelt rendezvénye volt a
megemlékezésnek a Szűcs Sándor Művelődési Központban 2012. októben 26-án
megrendezett egész napos tudományos konferencia, ahol 12 előadótól Szűcs Sándor
kevésbbé ismert munkásságáról - a Sárréti Népfőiskolai tevékenységégéről, a Dorogi
Mártonhoz fűződő bartáságáról hallhattunk, szó volt a néprajzkutatóról, a karcagi
múzeumigazgatóról is, továbbá személyes visszaemlékezések és az Emlékházon lévő
dombormű megkoszorúzása tették még emlékezetesebbé a programot. Erre az alkalomra
jelent meg a Szűcs Sándor 40 munkáját összesítő „A puszta utolsó krónikása” című kiadvány
második kiadása a Túrkevei Kulturális Egyesület jóvoltából, a szerkesztés munkálatait Dr.
Hab. Őrsi Juliannának köszönhetjük.
A megemlékezések másik központja az Alföldkutatásért Alapítvány által
Püspökladányban, a Farkasszigeten
immáron XXXVIII. alkalommal megrendezett
Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor tábor volt július hónapban, melynek néprajzi
napját 2012-ben a Szűcs Sándorra való emlékezésnek szentelték. A Dorogi Márton Városi
Könyvtár és Művelődési Központban szervezett tudományos emlékülés programját
tartalmazza lényegében a „Szűcs Sándor és Dorogi Márton barátsága” címmel erre az
alkalomra megjelent kiadvány, melynek szerzői- és szerkesztői munkáját Baloghné Dr.
Horváth Terézia és Dr. Oláhné Szász Ilona végezte. Ugyancsak ez alkalommal látott
napvilágot Dorogi Farkas: Szűcs Sándor élete és munkássága”című feldolgozása is.
Mindkét munka megjelentetését az Alföldkutatásért Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat pályázata támogatta.

Az évfordulóra megjelent kiadányokat 2012. novenber 8-án Karcagon, a Nagykunsági
könyvbemutatón és 2013. február 21-én a Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra
Szakosztálya ülésén ismerhették meg az érdeklődők.
A 2013. év egyik kiemelt rendezvénye a 2013. március 21-én, a püspökladányi Karacs Ferenc
Múzeumban „Földközelben - 110 éve született Szűcs Sándor, a Háromföld krónikása”
címmel megrendezett emlékkiállítás, vándorkiállítás megnyitása volt. A kiállítás – Koticsné
Magyari Márta, V. Szathmári Ibolya, Vajda Mária rendezésében és Lukács Tihamér
grafikai terve alapján - a Karacs Ferenc Múzeumban őrzött hagyatéki anyagra építve 10
tematikus tabló, számos eredeti tárgy és dokumentum segítségével mutatja be Szűcs Sándor
életét és munkásságát. A vándorkiállítás több helyszínen – így Berettyóújfaluban, Karcagon –
is bemutatásra kerül,
végállomása a biharnagybajomi Emlékház lesz. A kiállítás
megrendezéséhez az anyagi forrást ugyancsak a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázata
biztosította.
S ezzel még nincs vége a megemlékezések sorának, hiszen ősszel Karcagon tudományos
konferencia szervezésére kerül sor, ahol Szűcs Sándor néprajzi munkásságának szakmai
megítélése kerül a középpontba. Tervezzük a konferenciákon és megemlékezéseken
elhangzottak megjelentetését, kiadását is.
A már megvalósult és a még előttünk álló programok, rendezvények az évfordulók méltó
megünneplésén túl azt is szolgálják, hogy minél szélesebb körben megismertessék a puszta
egyik utolsó krónikásának életét, életművét, munkásságát, s bizonyára hozzájárulnak a róla
eddig kialakult kép és vélemény árnyaltabbá tételéhez, pontosításához is.
Dr. V. Szathmári Ibolya
A Tájkutató Díj Alapítvány és a Szűcs Sándor Emlékbizottság elnöke

A 2012. október 26-i konferencia résztvevői

A Szűcs Sándor Emlékház falán lévő emléktábla koszorúzása 2012.október 26-án

A fényképeket Ozsváth Sándor és Péter Imre készítette. A mellékletben küldött fotók a
2013.március 21- i püspökladányi kiállításmegnyitóról készültek.

