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Könyvszemle – nézőpont

Kovács Zsolt LeventeKovács Zsolt Levente

Egy szociográfi a értelmezése 
a népfőiskolák szempontjából

Mátyus Aliz – Tausz Katalin: Maga-ura parasztok 
és uradalmi cselédek. Magvető Kiadó, 

Gyorsuló idő sorozat, 1984

Vizsolyi református lelkipász-

torként többszörösen is a „kizzök-

kent idő” terheltjeként éltem meg a 

falu lelkével való foglalkozást a fen-

ti szociográfi a olvasása közben. Ez 

az élmény minden bizonnyal ed-

digi életutam és sorsomból adódó 

megtapasztalások kivételes kegyel-

mi egyvelege.

Itt Északkelet-Magyarország 

térségében, kistelepülési környe-

zetben, református hitünk cseléd-

jeként szolgálva, megkerülhetetlen 

szellemi örökséget jelent számom-

ra a Sárospatakról kivirágzó nép-

főiskolai mozgalom, annak metsző 

élességű megfi gyelései, néplélek 

kutatásai, életrevalósága. Pláne, ha 

mindehhez hozzáértjük, hogy e 

mozgalom a sárospataki lelkipász-

torképzés gyakorlati kurzusaiból 

kelt szárnyra mint „faluszeminá-

rium”, Újszászy Kálmán és Szabó 

Zoltán teológiai tanárok szerve-

zésében. Mert parasztembert értő 

és megértő lelkészek kellettek. Bi-

zonyos, hogy ebben a sajátos vi-

zsolyi-lelkészi eszmélődésemben 

predestinációs szempontok is ve-

gyülnek. Hiszen jómagam tiszaháti 

alföldi vidéken nevelkedtem, ahol 

apai ágon szabadhajdúk és erdélyi 

kutyabőrösök voltak az őseim, ma-

guk is „nyakosak” és „kálomisták”, 

míg anyai ágon Tolna megyei cse-

lédgyökereim is vannak. Mindeh-

hez pataki diákévek és Abaúj-hegy-

közi szolgálati élmények társulnak. 

Szinte minden adott, hogy egy 

ilyen művet látó szemekkel olvas-

sak. Az igazi hályogok mégis akkor 

hullottak le a szememről, amikor a 

mű pusztafalusi élményeit „helyre-

igazítás” végett nyomon követtem 

vizsolyi hittanosaimmal egy kis Sá-

rospatak–Fűzér–Pusztafalut érintő 

kirándulás keretében (Károlyfal-

ván-Rudabányácskán át!).

Ugyanis a mű megjelenésének 

időpontja majdhogynem egybevág 

a születésem dátumával, tehát saját 

életidőm eddigi élményei és társa-

dalmi változásai utóhangnak is be-

illenek. E kis kirándulás során nem-

csak arra gondoltam, hogy itthon 

vagyok, saját tájamon utazom újra, 

hanem még egy sajátos időutazás 

részese is lehetek. Mátyus Aliz 

szociográfi ája e vidék parasztságát 

Trianontól a Kádár-rendszer vé-

géig nyomon követi, s  ugyanakkor 

napjaink turisztikai fejlesztései ma 

már történelmi időket is megidéz-

nek. Az utóbbi egy-két évben ezen 

a vidéken is grandiózus nemzeti 

erőfeszítések történnek a történel-

mi idők megelevenítésére. Sárospa-

tak vára és Református kollégiuma 

évszázados szűkösség után érdemi 

felújításokkal büszkélkedhet, lassan 

tényleg régi fényében csillog. Fű-

zér vára utoljára a Rákócziak ide-

jén őrködött ilyen büszkén e vidé-

ken, mint ahogy az idei újjáépítési 

munkák után most már valóban 

történelmi szépségében mutatko-

zik meg. Akkor egy ilyen erősség 

az elrettentés hatalmi demonstrá-

ciója volt, ma azonban egy egész 

kis mikro térség részére a vonzerőt, 

a vendégcsalogató látnivalót jelenti. 

Még Pusztafalu javára is válik.

Pusztafaluhoz közeledve cso-

dálatos hegyek és erdők karéja bi-

lincseli le a tekintetünket. Tudjuk, 

hogy a gerincen örök fájón, mint 

valami rossz hideglelés a triano-
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ni átok fut végig, de a belső dűlők 

erdői, már nem grófi  vadásznyo-

morúságként gubbasztanak ott a 

falu nyakán. A  nagybirtokos Ká-

rolyi korszak és a gerincroppantó 

téeszesítés is már a múlté, mint 

ahogy a téesz széthullása és az 

elvándorlás is. A  szűkös völgysa-

tu, és a sovány erdei talajok régen 

sem engedtek meg 600 léleknél 

nagyobb lakosságot, ma azonban 

már 200 alattira zsugorodott a la-

kosságszám. Ennek a községnek, 

a  benne lakók révén mégis lelke 

van. Ragaszkodnak ahhoz, amijük 

van, amit termőre tudnak fordíta-

ni, és amit otthonossá tudnak tenni 

világukban. A  főutcán végigjárva, 

a Puszta ABC-nél elidőzve, s fi gyel-

ve az épp folyamatban lévő temp-

lomfelújítást, fontos benyomásokat 

tudtam az olvasott mű mellé tűzni. 

A  születő gyerekek híján az iskola 

pl. átalakult múzeummá, közösségi 

gyűjtéssel-összefogással a koráb-

bi paraszti életformát őrzik itt és 

a megépített iskolaépületet hasz-

nosítva átmentik. A  hajdani tudás 

háza, így a régiek tudásának mene-

dékotthona lett. Néhány elhagya-

tott parasztház kivételével a házak 

többsége rendezett, a  vízelvezető 

árkok szépen kiépítve, rendetlen-

ség szemét és kosz nem látható. 

Mert ugye egy ilyen törpe község 

ez alapján méretik meg. Ha ugyan-

is pl. a Keleti pályaudvar és környé-

ke rettenti el az embert, az nem 

minősít senkit és semmit, alapve-

tően higiéniai és fi nanciális kérdés 

marad, de ha Pusztafalu portái len-

nének taszítóak, az már néplélek-

tani kategória. Az nem kevesebb, 

mint a korábban oly erős közösségi 

megítélés, zsigerekben is ható gaz-

datörvény és az egymás dolgait is 

számon tartó felelősség elhalása. 

Vagyis annak a fi gyelmességnek 

és szégyenérzetnek az elvesztése, 

amit népszokásoknál is erősebb 

ösztönösséggel adnak át egymás-

nak a generációk. Itt ugyanis nem 

oktatják, hanem „tradálják”* a szü-

lőföldjükhöz való ragaszkodást és a 

sajátjuk iránt érzendő gondosságot.

Persze több ház vendégházzá 

alakult, és a „Öreg Bence” egy na-

gyobb kapacitású szálláshely/tá-

borhely része is lett egy Pálházától 

Füzérig húzódó tanösvénynek. Ez 

a falu ma már nagyon kis közösség, 

de saját közös értékei mentén ma 

is együtt mozdul. Erre jó példa az 

idén is megrendezett, kifejezetten 

egyházi kapcsolatokon keresztül 

is szervezett, és a határ-élményből 

fakadó külhoniakkal összekapasz-

kodó találkozójuk. Ebből is sze-

retnék idézni: „Pusztafalu önkor-

mányzata szorosan együtt dolgozik 

a helyi református gyülekezettel, 

melynek vannak kézzelfogható, 

szemmel látható eredményei. Saját 

magunkról tudjuk, hogy csak ak-

kor érhetünk el eredményeket, ha 

az önkormányzat és a református 

gyülekezetünk összefog. Az idén 

polgármesterek is részt vettek az 

eseményen, mind Kárpátaljáról, 

mind a Felvidékről. Ez volt talán a 

legnagyobb változás a tavalyi évhez 

képest. Mert biztosan tudjuk, hogy 

akár Kárpátalján vagy a Felvidéken, 

de itt, a  Felső-hegyközben is csak 

úgy lesz egy gyülekezet sikeres, úgy 

tud fejleszteni és fennmaradni, ha 

a helyi vezetéssel segítik egymást 

és együtt dolgoznak szorosan.” – a 

hangzott el a polgármester szájából.

A  fenti szép elvek, nem egysze-

rűen divatos szlogenek, hanem a 

kicsiny lét élményére keresett és 

bölcs belátással megtalált gyógyír. 

A hasonló sorsúak és az egymásra 

utaltak összehangoltan kell hogy 

mozduljanak. Egymást támogat-

va. A  nagyobb helyek hierarchi-

kus alá-föle rendeltsége, vagy épp 

egy-egy nagybirtok páratlan nagy-

sága és hatalma szükségszerűen 

hív életre cselédséget. Azonban e 

nagyobb helyeken, jobb vidékeken 

termelődő cselédszellem individu-

álisan gyakran alul marad e puszta-

falui törpe létből szárba szökkenő 

kurázsival. Épp erre döbbentem 

rá, amikor a mi „zsíros” vizso-

lyi, Hernád-völgyi világunk egyik 

cselédmentalitású leszármazottja, 

az autóban hátam mögött ülő Lili 

megszólalt: „Tiszteletes bácsi, én 

ismerek itt Pusztafalun egy csalá-

dot. Apu főnöke lakik itt, ugyanis 

apu kőműves, és a Tibi bácsi pedig 

felénk gyűjti össze a csapatot, akik-

kel kijárnak dolgozni Kassára. Épí-

tési vállalkozó.”

A  gazda szellem kreativitá-

sa, mobilitása és mindeközben 

a sajátja iránt való ragaszkodása 

mutatkozik meg számomra Pusz-

tafalu lelkében. Nem akarom per-

sze piedesztálra sem emelni ezt a 

lelkiséget, mint egyedül példaér-

tékűt. Céltalan anyagiasság, vagy 

kegyetlenség könnyen párosulhat 

gazdai erényeikhez. Mindeközben 

a cselédvilág is hordoz nagysze-

rű képességeket és lehetőségeket. 

A  nagy kérdés számomra, hogy a 

belülről motivált, és közösen át-

élt teljesítmény és eredményesség 

mély humánuma – boldog embe-

ri pillanata – hogyan fejleszthető 

ezekben a cselédkészségű embe-

rekben. Bibliai háttérből fogalmaz-

va: a „Bolond gazdag” példázatától 

a „Talentumok” példázatáig, vagy 

a „Tíz szűz” példázatának bibliai 

bölcsességéig milyen népfőiskolás 

gyakorlatokat és megtermékenyí-

tő példákat lehet mai korunkban 

is felmutatni. Hogy cselédsorsunk 

közönyös létbátortalansága inkább 

istenfélelemmé nemesüljön és bib-

liás (RM 8,31) küzdőszellemmé 

épüljön, míg a gazdaszellem íratlan 

törvényei pedig a méltányos és ir-

galmas szemléletű talentumos, de 

másokért hasznos lelkiséggé fej-

lődjön. Hiszen lelkipásztor eleink 

épp ezért voltak kezdeményezői 

a népfőiskoláknak. Ehhez pedig 

nélkülözhetetlen szakirodalomnak 

tartom ma is Mátyus Aliz és Tausz 

Katalin szociográfi áját.

* Az áthagyományozás olyan konkrét átadás-átvétele, ahogy egy sportversenyben pl. a stafétabotot átadják egymásnak a szereplők.


