
Margit Gari:
Le vinaigre et le fiel

(Ecet és epe. Egy magyar
parasztasszony élete.)

Jean Malaurie irányításával jelenik meg
Párizsban a Terre Humaine (így fordíthat- .
nánk: az Emberlakta Föld) sorozat civili
zációkról és társadalmakról. Eddig 41 kö
tet látott napvilágot. Földünk emberi "szín
képének" ezt a sorozatát P. Chaunu akadé
mikus "a francia könyvkiadás büszkeségé
nek" tekinti. Ebben kapott helyet 1983
végén Gari Margitnak, egy matyó paraszt
asszonynak élet-vallomása Fél Edit nép
rajzkutató gyűjtése és feldolgozása nyo
mán. Ez az első magyar könyv az Ember
lakta Föld sorozatában.

Az egykor kezdő néprajzos feladata - ír
ja a szerző - a néprajzi tárgyak gyűjtése

volt. Csakhamar észre kellett azonban ven
nie azt, amit egész tudományszakja is csak
idők múltával tanult meg, hogy a "halott"
tárgyak gyűjtésén túl tekintve, az azokat
létrehozó és használó, élő embert kell fi
gyelnie. Így lett a tárgyi vagy leíró néprajz
ból ethnológia, szociális antropológia ak~
kor is, ha történetesen gazdálkodásról
vagy éppen díszítőművészetrőlír, mert az
ember érdekli. Innen aztán már csak egy
lépés annak elméleti és gyakorlati tudo
másulvétele, hogy az egész "népi kultúra"
hordozója nem lehet egy misztikus "nép",
hanem csakis élő egyén, aki persze ízig
vérig benne él "népében".

A budapesti Néprajzi Múzeum 1952-től

küldött kutatócsoportot a matyókhoz Mező

kövesdre és környékére. Magyarország ta
lán legnyomorultabb sorsú földműves né
péhez, akik egészen fiatal koruktól kezdve
az esztendő nyári felére summás munkára
szegödtek el, az ország más részeibe. Kö
rülményeik azonban inkább belső önazo
nosságuk megőrzésére, sőt felértékelésére
ébresztették őket. Így a közelmúltig meg
maradtak meglehetősen zárt népcsoport
nak és kultúrának. Az "adatközlők" közül
Fél Edit megismerte Margit asszonyt, aki
nemcsak osztozott népcsoportja szegényei-
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nek minden örömében-bánatában, hanem
kitűnő emlékezőnek és elbeszélőnek is bi
zonyult a külső-belső világ feltárására. Így
keletkezett 83 beszélgetés magnófelvétele
(1970-75) a kezdeti tapasztalat-szerzéstől

a későbbi témabővítésekkel, de mindig
Margit asszony elbeszélő kedve szerint. A
teljes anyag 3500 gépelt oldal, mely érde
mes a megőrzésre, de reménytelenül sok a
publikálásra. Mindamellett kezdettől fogva
az volt az elbeszélő kikötése, hogy (a na
gyon is őszinte és emberi kapcsolatokat,
hibákat is feltáró) közlés magyar nyelven
az ő életében nem jelenhet meg.

Az ügyes szerkesztés tíz fejezetben adja
Margit asszony vallomásait az életről. Min
denekelőtt hitüket-tudásukat Istenről és a
látható világról. Margit asszony hite a min
dennapokat értelmezi. Egyéni cselekede
teit kozmikus és üdvtörténeti összefüggés
ben látja. Ezért foglalhatta így össze egyik
francia ismertetője: "egy asszony, egy hit,
egy élet". (A franciák felismerték és érté-

. kelték a megélt kereszténységet ezekben a
vallomásokban.) A vallomások olvasása
egy csapásra meggyőzi az embert, hogy ez
itt nem egyházi tan, hanem az élet kultú
rája, ami nemcsak Margit asszonyé, hanem
egész népcsoportjáé. Ezért írja levelében:
"Arról a könyvről meg csak annyit, én na
gyon szégyenlem, mert talán olyan is van,
aki azt gondolja, hogy tán csak én vagyok
az, aki igazán szereti a jó Istent. Nem igaz,
mert tessék elhinni, de sok rejtett lelket is
merek, aki százszorta különb nálam .. ."

A következő fejezetek a család és a köze
lebbi környezet története, melynek életfor
májából részesedett: a mezőkövesdi "sze
gényzug". "Ha én úgy lehunyom a szeme
met, oszt elképzelem, hogy mi is az a csa
lád, egy falamia - mert ~alamikor úgy
mondták Kövesden. nem familia - , hát egy
fára gondolok, egy terebélyes fára - Iste
nem, de nagyon nagy fa is lehet a mi csa
ládunk fája."

A befogadó közösség megrajzolása után
az elbeszélő megemlékezik gyermekkorá
ról, majd az első summásságról: "Mikor a
tíz esztendőt betöltöttem ősszel, akkor
édesanyám azt mondta: Margit, megpróbál
nám, a Regula nem adna-e summásköny-
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vet. Elég nagy a nyövésed, hátha adna. .. A IK és a X. fejezet a magyar népi asz
Hát ágaskodtam fölfelé lábujjhegyen, hogy kétika és misztika eddig ismeretlen világá
magasabb legyek... megírta a könyvet. ból ad beszámolót.
Jöttem boldogan, má a summáskönyv meg- A könyvnek Franciaországban feltűnő si
van! De hogy a summásságot hogy töltöd ki kere lett. A már említett Pierre Chaunu
Margit, arra nem gondoltam... De ami- akadémikus Fél Edit könyvét "új szuper
kor eljött az óra, hogy má holnap nem lá- nová't-nak és remekműnek mondja, mely
tom édesanyámat, mikor lefeküdtem, ak- őt az elmúlt évtizedben talán a legjobban
kor már ríttam." "Én az anyám vérit örö- megrendítette. A francia kommunista párt
költem. Én tűrtem, szenvedtem. Azt, aki a hivatalos lapja, a l/Humsnité egy teljes
fájdalmat, aki a keresztet hordozta, aki a oldalon ismertette a hivő Margit asszony
türelmet vitte, aki nincstelenséggel hajtot- vallomásait."A katolikus La Croix is lelke
ta le a fejét álomra, és aki a kereszt alatt sedett érte. A párizsi Musée de l'Homme
letérdepeIt és köszönettel vette, akármit épületében 1984 márciusában kiállítás is
küldött rá az Úr." mertette Fél Edit kutatásait és különöskép-

Jelentkezik a szerelem és a házasság pen mostani könyvét. Számos rádió és tele
(VI-VII. fejezet): öt gyermek és a küzdel- vízió-interjú is foglalkozott vele.
mes együttélés még több fájdalma. Ez az A modern magyar vallási népéletkutatás
asszonya hitből él; a küzdelmeket csakis és a teológia történetük során közelebb ju
ebben a totális életszemléletben tudja vi- tottak egymáshoz. Itt volna az ideje és a
selni, amely átfogja a földet és az eget, sőt, lehetősége az egymásból meritő kölcsönös
az örökkévalóságot. Ezért találkozunk a információnak
vallomások között a kövesdi szegénypa-., A mű hazai koprodukciós kiadása húsz
rasztság istenkeresésének páratlan és ed- ezer példányban készült, és ebből csak
dig alig sejtett (tudományosan pedig ki mintegy ötszáz példány jutott akivételesén
nem mutatott) vonásaival. Ilyen az imád- szerenesés hazai érdeklődöknek. Közben
ság erejének élő hite, a tudatos önsanyar- Párizsban Plon már a megismételt kiadás
gatás vállalása ("A test sanyargatása az ar- nál tart. Jelenleg készül a könyv hazai
ra jó, hogy én a kegyelem állapotában ma- németnyelvű fordítása és megjelentetése.
radjak. Vagy magamért sanyargatom ma- És magyarul hogyan juthatunk hozzá?
gam, vagy megholtjaimért, vagy a csalá- Mint említettük: magyar kiadásra a val
demért,"): a szegényeknek a még szegé- lomástevő életében nem kerülhet sor. A
nye bbek iránt való jócselekedeteinek való- teljes kézirat megőrzésérőltudományos in
ságos szent "versengése", mint az úgyneve- tézet gondoskodik.
zett szegényetetés, kolduslakoma ("tudjuk, A hazai érdeklődők figyeimét mégis fel
hogy ha valaki elhív a házába egy szegényt, hívhatjuk.a következő - csak szemelvényes
vendégülIát egy koldust, magát az Úrjézust - közlésekre, illetve ismertetésekre: Az Új
vendégeli meg halottjaiért"); a holtákért Írás 1976. júliusi számában Juhász Ferenc
való gondoskodás ("Annyi fáradságot, meg "Az ég, a föld s az alvilág" címen a könyv
szenvedést felajánlani a holtakért, mint nek L fejezetét közli. A Teológia 1983. 4.
amennyit édesanyárnék tettek abban az számában e mostani ismertetés írója foly
időben .. :"). De leginkább meglepő a hazai tat beszélgetést Fél Edittel "A szegények
és a külfőldi néprajznak egyaránt a "sze- . életének szentsége" címen Margit asszony
gények életének szentsége". Talán Margit életének tanulságairól. A mű kiváló francia
asszony e mondata jellemzi leginkább: fordítója, az azóta már elhunyt Pődör Lász
"Hányszor volt az, de hányszor, mikor én ló pedig az Új Tükör 1984. június 3-i szá
is éhes voltam, osztán nem ettem. A csa- mában írt szép ismertetést "Egy asszony,
ládnak enni adtam, na jól van, ettem volna, egy hit, egy élet" címmel. (Plon és Corvina
de nem is volt annyi. Ezt teérted türelem- közös kiadása, 1983)
mel elviselem, Jézusom."
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