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A PARASZTSÁG LENULLÁZÁSA
Bíró Friderika és Für Lajos háromkötetes gyűjte-
ményéből a nemzet öncsonkításának ijesztő kö-
vetkezményeket sejtető folyamata tárul fel. Nem
tudhatom, valóban a parasztság képviselte-e a ma-
gyarság jobbik részét, az azonban biztos, hogy el-
vesztése a vallásos élet megrendülését hozta ma-
gával. A hagyományaikhoz ragaszkodó paraszt-
tömegek őseik hagyományát követve őrizték a val-
lásos életnek azokat a bensőséges, közösséget erő-
sítő megnyilvánulásait, amelyek a városokban sok-
kal nehezebben megvalósíthatók. A romlást csak
fokozza, hogy a közösségekben egyre kevesebb
pap működik, gyakran három-négy falu vallási
igényeit kell(ene) kielégíteniük, autóval rohannak
egyik községből a másikba, megszűnt közösség-
formáló lehetőségük. Mindezt sokkal bővebb ki-
fejtésre érdemesnek vélem, hiszen a két kutató más
szempontok alapján közelíti meg a témát: elem-
zésük és riportjaik középpontjában az erőszakos
téeszesítés gyászos következményei állnak, ame-
lyek közül az egyik, a parasztfiatalok városba
áramlása máig tartó folyamat. A paraszti hagyo-
mányokat és életformát a modernebb életvitellel
felfrissítő szervezeteket — és velük a jól működő
közösségeket — a fordulat éve előtt kikezdő ha-
talom, mihelyt megszilárdult, terrorisztikus esz-
közökkel, megfélemlítéssel, nyílt erőszakkal vég-
képp felszámolta, végzetes csapást mérve széles
rétegek gondolkodására is.

A háromkötetes mű első kötetében Für Lajos tör-
ténelmi esszében tárja föl, hogyan verték szét a sok
vihart átélt parasztságot, amely a legkülönfélébb
eszmerendszert képviselők és az azokat megva-
lósítani vágyók számára is a társadalom alakítá-
sának legfontosabb mozgatója volt. Talán túlzás,
amit Veres Péter vetett papírra („a magyarság a pa-
rasztság”; „a magyar jövő a parasztság jövője”), ki-
vált, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy elveit a Rá-
kosi-rendszerben egy időre feladta (nem egyedül
kényszerült ilyesmire). A nemzet fogalma sem-
miképp sem szűkíthető a parasztságra. A parasz-
ti életforma gazdagításának elkötelezettjei, mint Ily-
lyés Gyula és Németh László, maguk sem éltek pa-
raszti sorban, az az elképzelésük, hogy ezt a réte-
get műveltebbé, tudatosabbá kell tenni, elsősorban
értelmiségi meggyőződésükből és neveltetésükből
fakadt. Ahhoz, hogy a parasztság emésztő prob-
lémái nyilvánvalóvá váljanak, a népi íróknak kel-
lett színre lépniük, akik a Horthy-korszak erő-
szakos intézkedéseivel dacolva elképesztő, sokak
számára hihetetlen tényekkel szembesítették az

azokat nem ismerőket. Ám a parasztság túlélte eze-
ket a megpróbáltatásokat is, a következő, szocia-
lizmusnak nevezett, erőszakra épített társadalmi
elképzelés azonban megszüntette létalapját, és vég-
zetesen kezdte ki a földhöz fűződő, szinte elemi
kapcsolatát.

Für Lajos két nyomvonalon halad esszéjében.
Számba veszi a paraszti élet megjelenési formáinak
„dologi” részeit, másrészt történelmi összegzését
adja a parasztság néven ismert réteg alakulásának,
olyan történelmi térbe ágyazva elemzéseit, amelyek
sokak számára felfedezést jelentenek, lényegesen
új szempontokkal gazdagítva történelmi ismere-
teinket. Úgy is mondhatjuk: Magyarország törté-
nelmének sajátos nézőpontból történő feldolgo-
zására vállalkozott esszéje négy fejezetében. Sem-
miképp sem vállalkozhatunk ennek hozzáértő, tel-
jes méltatására. Két részlete azonban megkülön-
böztetett figyelmet érdemel. Egyik az 1848-tól
1945-ig bemutatott események Népmozgások: népe-
sedés, kivándorlás, tanyásodás, struktúraváltás című fe-
jezete, a másik a Földosztás és földfosztás, 1945–1961
eseményeinek kifejtése. Különösen ez utóbbira jel-
lemző az esszé fogalmazásmódja, hiszen a ténye-
ket személyes kommentárjaival egészíti ki a szer-
ző, s ezek egy része indulatainak pontos lenyomata.

A parasztság elvándorlása a dualizmus korában
lett szembetűnő. Ekkor robbanásszerűen növeke-
dett a városokban élők létszáma. Egy részük az ur-
bánus életformát sajátjának érző (és a városi kul-
túra emelésének célját megvalósító) zsidóságból ver-
buválódott, de a fővárosba áramló népességben te-
kintélyes számban szerepeltek paraszti szárma-
zásúak is. Különösen a szegények és a törpebirto-
kosok vándoroltak el falusi környezetükből, sokan
a kivándorlást választották, vonzotta őket az állí-
tólag gyors meggazdagodás esélye Amerikában.
Für Lajos nem ért egyet Adyval és József Attilával,
szerinte nem a megcsontosodott, változtathatat-
lannak látszó nagybirtokrendszer volt a kivándorlás
oka, belejátszott ebbe a propaganda és számtalan
álhír is; ezek nem egyformán mozgatták meg az el-
vándorlókat, akiknek száma 1850 után több mint
két millió. Többségük életszínvonala egészen ala-
csony volt, kényszerűségből hagyták el a falvakat.

A parasztság átrendeződésének másik oka a
tanyásodás volt: az Alföldön 1850-ben mintegy
50.000, 1869-ben 200.000, 1910-ben mintegy fél-
millió ember élt tanyákon (néhol megosztva: bel-
és külterületi lakosok), és itt-ott „értékes agrár-
kultúrát” teremtettek. Ez azonban nem volt ál-
talános jelenség. Valójában a tanyákon élők már-
már a társadalmon kívülre szorulva vegetáltak:
„A parasztok sanyarú, talán legsanyarúbb sorsa
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volt az övék”. Érthető, hogy egyre többen vég-
érvényesen elszakadtak a paraszti életformától,
s vagy a nagyvárosokban, vagy Amerikában ke-
resték boldogulásukat.

A két világháború közötti politikai csatározá-
sok középpontjában a földkérdés megoldásának
mikéntje állt, és a második világháború utáni föld-
osztást a demokrácia diadalának állította be a pro-
paganda, holott már folytak az előkészületek a ki-
osztott és vágyott birtokolt földek visszavételé-
re. Erről a pár évről szól Für Lajos elementáris in-
dulattal, a földosztást „törvénytelen kormány tör-
vénytelen rendeletének” nevezve. Ebben a záró-
fejezetben az objektív tényeken átüt az esemé-
nyeket átélt ember, a majdani politikus indulata.
Látnivaló volt már a földosztás eufóriájában is,
hogy 3-400.000 nincstelen továbbra sem jutott
földhöz. Miért volt hát szükség földosztásra? —
veti föl a kérdést Für Lajos —, amikor pár év múl-
va a földfosztás programját hirdették meg. Erdei
Ferenc szüntelen önkorrekcióit nyomon követve
mégis inkább Nagy Imre államtitkárára hivat-
kozva így összegzi a kommunisták válaszát: „A re-
 form nélkül semmilyen társadalmi haladásnak
nem lehetett szilárd alapja az országban. Lezár-
ta a múltat egy nagy néposztály cselekvő rész-
vételével” (Donáth Ferenc). A földosztással pár-
huzamosan már alkalmazni kezdték „a parasz-
tokat kézben tartó hatalmi fogá sokat”, melyek kö-
zül az első a terményfölösleg beszolgáltatását tet-
te kötelezővé. Folytatódott a parasztság adózta-
tása is. A beszolgáltatást és az adózást az 1946 ele-
jétől szervezett elszámoltatási bizottságok ellen -
őrizték, szinte korlátlan jogkörrel.

A fordulat évével megkezdődött a hagyomá-
nyos paraszti életforma ellen viselt hadjárat. En-
nek célja a kis- és nagyparaszti gazdaságok fel-
számolása és a termelőszövetkezetek számának
gyors növelése volt. Ez utóbbi azonban akadozott,
csak akkor növekedett ismét az erőszakkal belép-
tetettek száma, amikor a Moszkvában megerősített
Rákosi újra kezébe vette a hatalmat. A meggyötört,
megfélemlített parasztság ekkor jutott olyan ta-
pasztalatok birtokába, amelyek aztán könnyeb-
bé tették Kádárék dolgát, melynek lényege a pa-
rasztság gerincének megtörése, eufemisztikus el-
nevezése pedig „a mezőgazdaság szocialista át-
szervezése” volt. Ez a szépen hangzó kifejezés a
kényszerítés közvetlen és közvetett eljárásait
leplezte, melyek különféle változatait Für Lajos
gondosan tárja föl. A megfélemlítés szervezetei:
a hatóságok és a bíróságok „eredményesen” tel-
jesítették felülről diktált feladatukat, elképesztő
példáit adva a jogtalanság jogossá álcázásának;
némelyik ügy feltárásával a szerző a kor termé-
szetrajzát is megrajzolta, döbbenetes látleletét
adva történelmünk sötét éveinek vérlázító igaz -

ságtalanságainak, melyek végső soron a pa-
rasztság szétverését eredményezték.

A történelmi áttekintést tulajdonképpen meg-
alapozzák azok az interjúk, amelyeket a második
kötetben Bíró Friderika gyűjtött egybe, rendkívül
változatos, korjellemző kérdései nyomán. Tíz egy-
ségre bontva tette föl kérdéseit, amelyek a hagyo-
mányos paraszti életforma hétköznapjait és ün-
nepnapjait idézik, egy fájdalmas fogalom, a „bú-
csú” köré rendezve a megkérdezettek mondandóját.
Kicsit erőltetetten és nagyon szakszerűtlenül két cso-
portra lehet osztani a kérdéseket és válaszokat: nép-
rajzi indíttatásúakra és kortörténetiekre. Ez utób-
biak között olyanok is vannak, amelyek nemcsak
a paraszti, hanem az európai életformaváltásra is
választ keresnek és adnak. „Miért bomlott fel a
nagycsalád, és jó-e, hogy felbomlott?” — hangzik
a kérdés, s a válaszok egymásutánjából a hagyo-
mányos erkölcsi világrend felbomlása is nyomon
követhető, s az anyagi gyarapodásnak a nagycsa-
lád ellen ható tényei is érzékelhetők. Régen együtt
éltek a családtagok, ma azonban „a fiatalok, ugye,
mindeniknek van háza, akkor meg nem vót, ugye,
hát muszáj vót a családban maradni”. Az egyik
megkérdezett pedig így felel: „Énszerintem nem jó,
valahogy elhidegült egymástól az emberiség. A gye-
rek a szülőtől elköltözik, a mindennapos kapcso-
lat nincs meg, csak látogatásra szorítkozik, hogy na,
hogy vagy, fiam, mi újság, hogy van apám, vagy
édesapám, ki hogy mondja, és csak bizonyos órá-
ra, félórára, esetenként percekre korlátozódik ez a
látogatás. Nincs is arra tán idő se, mód se, hogy
ügyes-bajos dolgait megbeszélje, akár a gyerek a
szülővel, vagy fordítva…” Nemcsak a paraszti élet-
forma felbomlásának okait tárja föl a parasztember:
szavai egy világrend drámai átalakulását is jelzik.

Kissé fájdalmas rész szól az ünnepekről, régi
szép szokásokról, azok lassú eltűnéséről. A betle-
hemezés még él, de nem hajdani spontán formá-
jában, „papok rendezik”. Búcsújárók is kevesebben
vannak, de ez a szokás is él még, ám „buszban vi-
szik föl a zászlót meg a keresztet, aztán ott találkozik
a nép…” Gyalog fáradságosabb volt, de a porlep-
te zarándokok tiszteletet ébresztettek, mert „fárad -
tak a hitükért”. Nemcsak magyar Mária-kegyhe-
lyekre zarándokoltak, hanem a burgenlandi Frauen -
kirchenbe is, amely a kérdezett falujától 38 kilomé -
terre van. „Különös ünnep” volt húsvét is: „más-
nap mindenki locsolódott, harmadik nap oszt a lá-
nyok beöntötték oda is a vizet a fiúkra, úgyhogy
úszott a házban a tapaszos konyha. Mán a pünkösd
az olyan nyugodtabb ünnep vót, nem vót semmi.”
Szigorúan megtartották a katolikusok Áldozó-
csütörtököt és Gyümölcsoltó Boldogasszonyt is.
„Nem kapáltak ak kor a házaknál, vagy nem vág-
tak fát! Ha ünnep vót, akkor ünnepelt mindenki.
Hiába vót katolikus ünnep, a reformátusok sem
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dógoztak, nem sütöttek, nem dógoztak. Vagy nem
mostak a másik vallási ünnepén. Akkor tisztelték
a faluban.” Ám az ünnepek megülésében is meg-
figyelhető a már említett változás: „jóformán a fa-
luban ünnepelni igen-igen ritkán látok embereket,
nem a karácsony ról beszélek most, a nyári idő-
szakról, mikor ki lehetett ülni az utcára, tele volt a
falu emberekkel, beszélgettek, szót váltottak egy-
mással, máma ez nincs. Egyik ember a másik előtt
nem is szeret beszélni se, nem nyilatkozik meg egy-
másnak. Él, dolgozik.”

A hatalmas vállalkozás harmadik kötetében for-
rásgyűjtemény olvasható és fotódokumentumok
láthatók. Ezek összegyűjtése hatalmas munkát je-
lenthetett, de az iratok és fényképek hitelesítik az
eddig elmondottakat és leírtakat. Homályosan em-
lékszem még arra, mikor édesapámnak elküldték
egy halálbüntetéssel végződött, kreált ügy doku-
mentumait Békéscsabáról. Dermesztő olvasmány
volt, megmozgatta az író képzeletét, és A párduc
és gödölye című regényének egyik ösztönzője lett.
A regényben a felső utasítást elfogadó és végrehajtó
bíró közel jut a megtisztuláshoz. Ilyesmire ne szá-
mítsanak a dokumentumok olvasói. Néha a ké-
pekben lelhet némi vigasztalást az olvasó, némi
nosztalgiával figyelve a mezőgazdasági munkát
végzőket és az egy tömbből faragott parasztarco-
kat. Szemükből néha reménytelenség sugárzik,
mint ahogy azoknak is, akik napjainkban gaz-
dasági cselédekként robotolnak új földesuraiknál.
A szöveggyűjteményből is feltárul a korszak em-
bertelensége, s azt a szomorú tapasztalatot is le-
szűrhetjük olvastán, hogy a diktatúráknak mindig
vannak gerinctelen kiszolgálói.

Hatalmas vállalkozás tiszteletet keltő megva-
lósítása, komoly tudományos teljesítmény, tanul -
ságos, felrázó olvasmány nagyszerű kivitelben.
(Bíró Fride rika – Für Lajos: Búcsú a parasztságtól,
I–III. Kai rosz – Skanzen, Budapest – Szentendre,
2013–2014)

RÓNAY LÁSZLÓ

GABRIEL MARCEL: 
METAFIZIKAI NAPLÓ

Gabriel Marcel (1889–1971) most magyarul is ol-
vasható fiatalkori naplójegyzeteit a száz évvel eze-
lőtt kitört első világháború éveiben írta. Az eredeti
francia kiadás 1927-ben jelent meg. Dékány And-
rás szegedi egyetemi docensnek, az újkori francia
filozófia kiváló ismerőjének köszönhetjük e szép
fordítást. Dékány professzor 1982-ben már egy kis
könyvben vázlatosan bemutatta Marcel életmű-
vét — az akkori lukácsi kultúrpolitika „cenzúrá-
ját” tekintve viszonylag tárgyilagosan (vö. Szabó
Ferenc: Marcel önmagáról. A filozófus vallomásaiból.
„Mai írók és gondolkodók 2”, Róma, 1988).

Újraolvasva Gabriel Marcel egzisztenciális
(nem egzisztencialista) filozófiája első korszaká-
nak naplójegyzeteit, különösen módszerére fi-
gyeltem fel: az igazság, a létezés ételmének szen-
vedélyes keresése közben tapogatódzva halad
előre: megszakít egy-egy gondolatsort, vissza-
hajol ugyanazon téma korábbi, néha általa is za-
varosnak ítélt fejtegetéseihez, hogy pontosítson,
elmélyítsen egy-egy meglátást (vö. 202, 216, 218).

Kezdetben főleg ismeretelméleti problémákat
feszeget, a német idealizmussal vitázik, és álta-
lában a racionalizmust bírálja. Ebben és más pon-
tokon is (idő, emlékezet) részben kedves mes-
tere, Henri Bergson módszerét és meglátásait
gondolja tovább. Az alázatosságot hangsúlyozza
és gyakorolja az igazság keresésében. Szándéko-
san nem dolgozott ki filozófiai rendszert.

Az agnosztikus apától és zsidó anyától szü-
letett Gabriel Marcel (édesanyját négyéves korá-
ban elveszítette) már a Metafizikai napló lapjain
sokat foglakozik a megholtakkal lehetséges kap-
csolattal (ezért kezdetben a spiritizmus is ér-
dekli), továbbá ilyen témákkal: a nem verifikál-
ható transzcendens Abszolútum, Isten léte
(43–46.), az értelem és a hit kapcsolata (53–58.),
a kegyelem és a szeretet misztériuma (62–69, 75.),
a hitaktus értelmi megközelítése (79). Egészen
világos e feljegyzésekből, hogy már elindult a
megtérés útján, ami később következik be: 1929-
ben veszi fel a keresztséget. Többször visszatér a
teológusok számára is fejtörő kérdésre, a kérő-
imára (96, 225–22, 264–265). Elhunyt szeretteiért
végzett kérőimáról eszmélődik. Azt igyekszik
megérteni, hogy Isten szabad tette és a hívő
ember kérőimája között milyen oksági kapcso-
latot lehet elgondolni (a kérőima hatékonysága
és az isteni gondviselés hite).

Gabriel Marcel perszonalista filozófiája a meg-
térése körüli évek naplójegyzeteiben (Être et
Avoir, 1928–1933) kitisztul: kidolgozza az ismert
gondolat-párok, a lenni–birtokolni és probléma–
misztérium alapvető megkülönböztetésére épülő
létfilozófiája vázlatát, párbeszédet folytatva a
kortárs gondolkodókkal, a fenomenológia és az
egzisztencializmus képviselőivel, de neves ke-
resztény teológusokkal is. Közben több (elő-
adásra nem szánt) drámában is „megjeleníti” val-
lásos létértelmezését.

Marcel perszonalizmusát főleg a szeretet-él-
mény elemzésével bontja ki. Ő maga elmondja
ezt abban az Előszó-levélben, amelyet az élet-
művét feldolgozó Roger Troisfontains belga je-
zsuita kétkötetes monográfiájához írt (Roger
Troisfontaines: De l’existence à l’être. La philosophie
de Gabriel Marcel, I–II. Nauwelaerts, Louvain —
Paris, 1968). Miután kiemelte a zene, szülei és fe-
lesége, valamint kiváló (jórészt hívő) barátok be-
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