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A parasztság mai jellemvonásai

Közismert és elfogadott álláspont, hogy a mai parasztság fogalma nem
közelíthető meg azokkal az ismérvekkel, nem írható körül olyan jegyekkel,
jellemzőkkel, amellyel a két világháború közötti.1 Megváltoztak a tulajdon-
viszonyok, az életkörülmények, modernizálódott eszközeiben a kultúra, megla-
zultak a parasztságot összetartó faluközösségi és családi kapcsolatok, felbom-
lott a parasztcsaládok üzemszervezeti és családi egysége, a hagyományozódó
kultúra jelentősége csökkent, s megnőtt az iskolai oktatás szerepe, visszaszorult
a világképet meghatározó vallás jelentősége, s még sorolhatnánk. A hivatalos
statisztikai adatok 1949—1980 között a társadalom nagymértékű szerkezeti vál-
tozásait rögzítették, s a nehezen megfogható, mert állandóan változó rétegek
társadalmi súlyának gyökeres átalakulását konstatálták. 1949—1980 között a
munkásság arányszáma az ország népességén belül, ha az aktív keresőket szá-
mítjuk 38,8%-ról 57,8%-ra emelkedett, a parasztságé viszont 42,9%-ról 15,8%-
ra csökkent, a nem fizikai (szellemi) dolgozók arányszáma 8,3%-ról 23,7%-ra
növekedett.2 Meg kell jegyeznünk, hogy a munkásság létszáma az utolsó tíz
esztendőben stagnált, s úgy tűnik, a jövőben nem növekedni, de inkább lassan
csökkenni fog. E tíz esztendőben a parasztság lélekszáma 18,8%-kal csökkent,
az értelmiségé 6,2%-kal nőtt. A parasztságnak tekintett és nevezett réteg csök-
kenési folyamata lelassul a jövőben, ugyanakkor az értelmiségé (nem fizikai
dolgozók) növekedik, mert az valamennyi rétegből továbbra is utánpótlást kap.3

A fenti adatok alapján világos, hogy megnövekedett a munkásság száma,
ma az ország lakosságának több mint felét sorolhatjuk különböző rétegeihez.
Jelentősen növekedett az értelmiség száma, s jelentőségük — mint ezt párt- és
kormányhatározatok legújabban bizonyítják — társadalmilag is egyre fonto-
sabbá válik. S csökkent a két világháború között legjelentősebb rétegnek, a
parasztságnak a száma is, s számszerű további visszaszorulása még várható/'

2.

A legtöbb nehézséget azonban az okozza, hogy az itt bemutatott statisztikai
kép — még ha az egyes társadalmi rétegek meghatározásának pontatlanságától

* A dolgozat a Szegeden 1S85. április 22-én megtartott Az agrár életmód változása. Néprajzi vál-
tozásvizsgálatok című tanácskozás egyik előadása volt. Megjelent Szegeden, sokszorosítva,
Juhász Antal szerkesztésében.
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el is vonatkoztatunk — nem fedi egészen a valóságot, s a társadalmi súly, a
kultúrában betöltött szerep egészen más arányokat alakít ki. Teljességre törek-
vés nélkül említünk közülük néhányat.

Jóllehet a falusi (vidéki) fogalommal — mint ez Erdei Ferenc óta hazánk-
ban is köztudott — nem lehet azonosítani a parasztságot; a vidékiség, falusias-
ság azonban mégis jellemzője volt a parasztságnak, távol állott a klasszikus
értelemben vett munkásságtól, értelmiségtől; s tagadhatatlan tény az is, hogy
a falusi életkörülmények az új társadalmunkban is inkább a paraszti vonások
továbbélésének kedveznek, semmint a paraszti jellemzőktől való megszabadu-
lásnak. Andorka Rudolf és Enyedi György szerint 1970-ben Magyarország né-
pességének jó fele élt vidékén, illetve falvakban.5 1975-ben az ország népessé-
gének 19,6%-a Budapesten, 32,4%-a vidéki városokban, 48,0%-a pedig közsé-
gekben élt. Ismerve vidéki városaink jellegét, szerkezetét (olykor még ma is
jelentős külterületi népességét), a valóságos falusiak számát kb. 60,0%-ra be-
csülhetjük.6 Más szempontból közelítve meg a kérdést, ugyancsak Andorka Ru-
dolf állapítja meg: „a munkásosztályhoz tartozóknak fele a községekben la-
kott" 1970-ben, s tegyük hozzá, hogy ott lakik ma is, sőt még egy ideig, annak
ellenére, hogy az utóbbi időkben bekövetkezett település-összevonások, várossá
nyilvánítások az arányszámokat látszólag módosítják. Tudjuk azonban, hogy
Tiszafüred, Heves vagy Mezőcsát még hosszú ideig őrizni fogja mai jellegét a
városi jog elnyerése ellenére is.7

Az átszerveződött magyar társadalom egyes rétegeinek eredetét vizsgálva
Kulcsár Kálmán megállapítja, hogy 1960-ban a munkásság 54,6%-ban, az értel-
miség (nem fizikai dolgozók) 1970-ben 47,5%-ban paraszt származásúak voltak.8

Azaz együttesen mintegy felerészben közvetlenül a parasztságból származtat-
hatók 1970 táján, s jelentős még ez akkor is, ha a munkásságon belül a megha-
tározó szakmunkás rétegnél ez a szám alacsonyabb (36,0%), s itt inkább belső,
hagyományokon nyugvó újratermelődésről van szó. Ha ehhez a ma paraszt-
ságnak tekintett mintegy 15—18%-ot hozzáadjuk, bízvást mondhatjuk; a mai
magyar társadalom egyes meghatározó rétegei között a volt parasztság van
számszerűen legnagyobb súllyal jelen, mintegy 60%-ot parasztnak vagy közvet-
lenül paraszti származásúnak tekinthetünk. Természetes ez olyan országban,
ahol még fél évszázada a parasztság volt a legnagyobb létszámú társadalmi
réteg, de le kell e tényt szögeznünk mégis, noha tudjuk: a paraszti származás
már csak múlt, az élet új keretei már mások, a paraszti származású lakosságot
ma ténylegesen a munkásság vagy értelmiség körében tarthatjuk csak nyilván.

Magam a paraszti munkaszervezet mai formáit vizsgálva egy 1979-ben
Karcagon rendezett ülésszakon, egészen más úton, de mégis az eddig elmon-
dottakkal egybecsengő megállapítást tehettem. Hazánk lakosságának mintegy
45—50%-át soroltam — rétegektől függetlenül — abba a kategóriába, amely
a paraszti munkafelfogást, életkörülményeket — bár megváltozott formában
— de ma is tovább élteti, éli, s tekinthető életvitelét, életmódját nézve paraszt-
nak.9 Hogy ez mennyire nem mellékes, azt az azóta lefolytatott és közismertté
vált második gazdaságokkal és a paraszti jövedelemmel kapcsolatos vizsgála-
tok országszerte megvilágították. Kiderült, hogy a kisegítő gazdaságok jöve-
delemkiegészítő szerepe a munkásosztálynál nagyobb 1975-ben, mint a szövet-
kezeti parasztságnál, s olyannyira így lehet ez, hogy Elek Sándort egészen
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meglepő megfogalmazásra sarkallják a tények: „E tények ismeretében — írja
— nem csodálkozhatunk azon, hogy a kisüzemi mezőgazdasági termelés egyre
kevésbé paraszti sajátosság."10 Tegyük hozzá azt, hogy éppen a vidéki városok-
ban — de érinti ez nem kevéssé a fővárost is — azóta, mintegy tíz éve általá-
nossá kezd válni a kb. 200—300 négyszögölnyi területeken folytatott kisáruter-
melés, illetve a saját szükségre való zöldség- és gyümölcstermelés. A kiosztott,
értelmiségi és munkás tulajdonban lévő úgynevezett hobbi-telkek mintegy
60—65%-a valóságos termelést folytat, s csak a fennmaradó rész tekinthető
hétvégi, pihenést nyújtó és nem termelő teleknek. Szolnok városában az utolsó
10 évben érezhető e már beállott gyümölcsösök, kertek jótékony hatása a piaci
ellátásban, boltok olcsóbb és nagyobb árukínálatában, s ellensúlyozni tudta pl.
a hatvanas évek végén a tiszai hajózás megszüntetése utáni, hosszú ideig ki-
esett gyümölcstermelő körzetek (Tiszasüly, Kőtelek, Nagykörű, Tiszakécske)
okozta hiányt. Tehát nemcsak társadalmilag, de gazdaságilag sem jelentéktelen
a paraszti életformából valamit konzerváló kisegítő mezőgazdasági üzemek
szerepe.11

Jócskán sorolhatnám még a paraszti világgal összekötő szálakat települé-
seink meglévő belső szerkezetétől, az új lakóházak szaporodó száma ellenére
még meglévő régi építményeken át (ház, gazdasági épületek, kert, tágas udvar
vagy éppen kis zugokban összeszorult lakosság) a természetszerűen tovább
hagyományozódó, bár megkopott tudás és családi hagyományok köréig. He-
lyette azonban inkább azt kívánom leszögezni, hogy ma társadalmunkban a
számos új vonás, szerkezeti elem ellenére is kiemelkedő szerepe van a paraszt-
ságnak, egy régebbi paraszti kultúrának, amelynek a régi földműveléssel (kert-
kultúrával) kapcsolatos ismeretek éppúgy továbbhagyományozódó részei, mint
a munkaközpontú erkölcsi felfogás, a közösségi és családi szemlélet, és a
parasztság által létrehozott művészet. Azzal, hogy az 1960—70-es évek fordu-
lóján társadalmunk mintegy 60—65%-ban közvetlenül parasztnak vagy parasz-
ti származásúnak volt tekinthető, ezeknek az értékeknek, olykor bizonyára
káros szemléletnek a továbbhagyományozódása, társadalomba, gazdaságba és
az egész kultúrába való beépülése természetes. Üjváry Zoltán elméleti munká-
ja, amely az etnikus hagyományok továbbélését vizsgálja idegen környezet-
ben, meg is magyarázza számunkra ezt a tényt: a kultúra továbbőrzésének fel-
tétele az, hogy maguk az emberek is a kultúrával együtt mozogjanak, a kultú-
rahordozók maguk vigyék át új környezetbe régi hagyományaikat.12 Itt ez tör-
tént: paraszti kultúrával s még eleven, testmeleg hagyományokkal vált paraszt-
ságunk a munkásság és értelmiség közvetlen részévé. Jóllehet nem kedveztek
egy munkásszállás, a naponta ingázás, az új osztály képzetlen, legalsó rétegé-
ben való elhelyezkedés az értékek továbbításának, de az ebből az állapotból
való kiemelkedés, a kiemelkedettek meggyökerezése, szerephez jutása, s az
óriási, bármilyen helyzetű létszám, az életkörülmények hatvanas és hetvenes
évekbeli gyors javulása, a stabilizálódás, a bizonytalan állapot, társadalmi hely-
zet megszűnése (mert sokan csak átmenetinek tekintették, tekinthették ezt az
új létet) lehetővé tette a régi paraszti felfogás értékeinek terjedését, lassú,
majd egyre gyorsuló térhódítását. Ma, amikorra csökkeni kezd a közvetlen
parasztszármazásúak aránya, hiszen már ezek fiai, sőt unokái kezdenek lassan
szóhoz jutni, újabb falu felé való fordulásnak lehetünk tanúi: tudatában a szü-
lők, nagyszülők származásának, a fiatalok kezdik felkutatni, átültetni napi
kultúrájukba (táncház, pávakörök, népi építészet hagyományainak felújítása,
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népművészet átemelése a magas művészetbe: szobrászat, festészet, iparművé-
szet és még sorolhatnánk) az előző parasztgenerációk legjobb értékeit. Más-
felől támogatja őket az, hogy végülis zenénk, irodalmunk, tánckultúránk leg-
erősebb vonalává az európaiba oltott magyar népi hagyományok, művészetünk
népies vonalának magasszintű folytatása vált, s ez ma más területeken is érez-
teti hatását (festészet, iparművészet, filmművészet).13

Túlzás nélkül állíthatjuk hát: a magyar társadalom „elparasztosodásának"
időszakát éljük. Egy olyan társadalom épül be napjainkba a szocialista Magyar-
ország, de általában Közép- és Kelet-Európa társadalmába, amelynek valósá-
gos, szilárd kultúrája mintegy ezer esztendőn át formálódott, szilárdult meg,
öltött jellegzetes sajátosságokat. Egy ilyen nagymultú, sok értéket alkotó kul-
túra embereken, azaz hordozóin át történő lassú felszívódásának tanúi, segítői
vagyunk. A régi uralkodó osztályok kultúrája már nem áll ellent e folyamat-
nak; a régi középosztályé pedig korábban sem volt meghatározó, legfeljebb
egyének érvényesülését akadályozhatta vagy nehezítette meg, a volt gátja for-
mális etikettjével, látszólagos érdekszövetségével az asszimilációnak; a munkás-
osztály hagyományos szerkezetű kultúrájáról Budapesten kívül csak néhány
nagyobb múltú városban, itt is többnyire kisebb réteget átfogóan beszélhetünk
(Ózd, Salgótarján, Tatabánya, Győr), de e kultúra számos, a paraszti kultúráé-
val rokon vonással is rendelkezett, s a beépülést e csatlakozási pontok még
segítik is a parasztság számára. A beépülési folyamatnak tehát komoly akadá-
lya nincs, s mert a politika is egyre inkább segíti rendelkezéseivel e folyamatot,
a felszívódás teljesebb és gyorsabb is lehet a mainál.

Hogy jó-e ez vagy rossz?
Hogy szocialista társadalmunk úgymond elparasztosodása hasznos-e vagy

káros? Nehéz lenne egyszóval megválaszolni.
Tény. S azon kell lennünk, hogy értékeivel gazdagítson.

3.

Éppen e beépülés nagy arányai miatt válik nehézzé parasztságunk körülírása
és mai jellemzőinek meghatározása. A társadalom parasztosodása miatt a mai,
valóságos paraszti réteg körét, s az egész magyar kultúrába való beépülés miatt
nagyon nehéz elválasztani a mai parasztság jellemvonásait az általában jellem-
zőtől.14 Most az egyszerűség kedvéért azt a falun élő, többnyire fizikai munkát
végző vagy ilyet közvetlenül irányító szövetkezeti parasztság kategóriába sorolt
réteget vizsgáljuk, amely várhatóan, még évtizedek múlva is a valóságos pa-
rasztságot képviseli, s magja marad a hozzá csatlakozó vagy belőle kinőtt réte-
geknek.15

A társadalomnak ez a része falun él, illetve a volt mezővárosok falusi, ta-
nyasi rétegébe sorolható. Ennyiben alapvetően hordozza a parasztság régi is-
mérveinek egyikét.16 Tisztában vagyunk a régi és mai falu közötti jelentős kü-
lönbségekkel társadalmilag, életkörülményeket tekintve. Ügy látjuk azonban a
parasztság életébe a faluban megjelenő modernebb infrastrukturális képződ-
mények ugyanolyan természetesen, s szervesen illeszkednek ma már bele, mint
pl. korábban a nagyalföldi vízszabályozások eredményei, az új amerikai erede-
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tű növénykultúra, s később a technikai újítások (rádió, kerékpár, mezőgazda-
sági kisgépek).17 Természetesen élnek, de mégis másként (takarékosabban) az
elektromosság, a vízvezetékhálózat, a közlekedés áldásaival. A maguk meg-
szokott, régebbi életviteléhez igazítják minden tekintetben, megszerzéséről
pedig közösségi szinten gondoskodnak (utcák, falurészek közös munkájával,
fizikai hozzájárulásával épül). A régi falu társadalma pedig tagolt volt, réte-
gekre és ellentétes érdekű csoportokra, sőt osztályokra bomlott. Ma ha vannak
is anyagi különbségek egyes csoportok között, ellentétes érdekűek alig, s a falu
legfeljebb foglalkozási csoportokra oszlik.16 A foglalkozási csoportok sem vál-
nak el élesen egymástól, mert a továbbra is társadalmi alapsejtet jelentő csa-
ládok nem paraszt és más réteghez tartozó alternatívában jelentkeznek, hanem
egyazon családon belül vannak termelőszövetkezeti tagok, helyi hivatalokban
dolgozó vagy pedagógus, keresííedő, gépkocsivezető családtagok, s városba járó
ingázók, akik naponként, hetenként hazatérnek. Ez látszólag nagy különbség a
régi és az új faluszerkezet között. A gyakorlatban azonban éppen az ellenke-
zője áll: a társadalom ellentétes érdekű csoportjainak kiküszöbölődése napja-
inkra elősegítette a korábban csak kisebb felvidéki falvakban, dunántúli apró-
falvakban funkcionáló faluközösségi összetartás és összetartozás tudat újra-
éledését még a más szerkezetű alföldi falvakban is.19 Egy Kistelek, Asotthalom,
Csépa vagy Báránd ma attól erős és fejlődőképes, hogy kialakulhatott a XX.
századra már felbomlani látszó faluközösség új kerete, a közösségi élet modern,
de a régitől sem független formája.20 A termelőszövetkezetek 1970-es évekbeli
fúziója, majd megerősödése pedig erősítette ezt a tendenciát, mert a téeszek
egyre inkább a falu gazdáiként viselkednek, gazdaságuk fejlesztésén túl a kö-
zösség, a falu fejlesztéséből is mindinkább részt vállalnak. Mondhatnánk ezt
a politika által is támogatott szocialista társadalmi eszményt megvalósító
új folyamatnak is. Az is, de nem csupán. Mindezt városon, más társadalmi
körülmények és összetétel között nem sikerült elérni, legalábbis nem jellemző.
Falun a régi keretek, elvek e törekvést nagyban segítették, s ezért ma csak rá-
juk jellemző vonásként értékelhető.21 Azok a paraszti elemmel rendelkező csa-
ládok, amelyek összetetteknek minősíthetők, megfigyeléseim szerint legnagyobb
részt a paraszti családelemek uralma alatt állnak. A termelőszövetkezettől ka-
pott háztáji, s egyéb bérelt földek a tartott állatok, a meglévő parasztporta és
a rajta lévő gazdasági épületek az egész család tevékenységét befolyásolják: a
városból hazatérő ingázó munkás, a szövetkezetből hazajövő adminisztrátor
vagy ágazatvezető, a tanácson dolgozó családtag vagy az otthon maradt nagy-
szülők közös napi beszédtémája, otthoni cselekedeteinek meghatározója a kis
gazdaság napi munkája, az ezzel kapcsolatos ügyintézés (táp, permetezőszer,
megvásárolandó gép, építendő ól, eladandó, leadandó termés; s vele való tény-
leges elfoglaltság). Az, hogy újjáéled a közösségi élet, a termelőszövetkezetek a
község gazdáivá válnak, s az egész család ennek valami módon közvetlen ré-
szese, s o falut, mint lakóhelyet, a közösséget, mint közeget a szövetkezeti pa-
rasztság által meghatározott hellyé, a szövetkezeti parasztságot pedig domináns
réteggé teszi számszerű kisebbsége ellenére.

A parasztság másik jellemzőjeként tartották számon, hogy fizikai, ezen be-
lül is főként mezőgazdasági munkát végez. A szövetkezeti parasztságnál egy-
értelmű a mezőgazdaságból való élés, sőt a vegyes családoknál is az, hogy bár-
mily szintű mezőgazdasági munkába bekapcsolódjanak (kertgazdaság: fóliázás,
állattartás: libatömés, nyúltenyésztés, disznótartás, bikanevelés). Fontosabb
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azonban ennél az, hogy e körben, s a velük érintkezőknél is a fizikai, mezőgaz-
dasági munka becsülete és értéke hallatlanul megnövekedett, természete miatt
pedig az élet szervezésében ma is központi helyet foglal el. Jóllehet, arról be-
szélünk, hogy a mezőgazdaság eszközeiben modernizálódott: gépek, vegyszerek,
tudományos és magasszintű technikai ismeretek szükségesek hozzá (sertéstele-
pek, tehenészetek, a növénytermesztésben a vegyszerezés, öntözés), a fizikai
munka napjainkban és még jó ideig (talán sohasem) nélkülözhető. Van törek-
vés arra, hogy ki-ki kevésbé megerőltető munkakörbe kerüljön, illetve otthon
is beszerezze kis gazdaságába a gépeket, mégis a jobb kereseti lehetőségek, a
munka természete a fizikai munkának becsületet szerez, s ez a megbecsülés ma
már társadalmi szintűvé vált, nemcsak annak köszönhető, hogy a dolgozó réte-
gek uralma valósult meg, hanem annak is, hogy a társadalomba beépült a
munkaerkölcsöt központi rendező elvnek tartó parasztság is.23 Vessük össze gon-
dolatban a régi középosztály vagy az egész társadalom erről vallott felfogását,
s a mai falusi (városi) nem fizikai (szellemi) dolgozók véleményét.

A régi paraszti munkafelfogás minden közgazdasági ismeretterjesztés elle-
nére is tovább öröklődött: a munkavégző a maga munkáját egyáltalán nem szá-
mítja, a munkát pedig élete szervező elvévé teszi.23 A lakás felépülése, gép-
kocsi és új bútor megszerzése sem vet véget az állandó munkának, főként nem
a szövetkezeti parasztság esetében, hanem újabbakra sarkallja az elfogadott
munkaerkölcs. Nem véletlenül alkották meg egyes szociológusok az önkizsák-
mányolás fogalmát, s megmondom őszintén, az úgynevezett parasztság körében
folytatott szabadidő-kutatásokat egyelőre mesterséges problémának és kérdés-
felvetésnek érzem.24 Az állandó munkából a közösségi élet és családi élet meg-
újulása sem nyújt kimaradási lehetőséget: a házépítéskor, kertműveléskor, fu-
varozáskor igénybevett kölcsönmunkákat a saját munka befejezése után még
vissza kell adni, ölhetett kéz nincs. A faluközösség (termelőszövetkezet) éledő
igényei is sok közösségi munkát igényelnek, amelyet ma társadalmi munkaként,
mint szocialista társadalmunk velejáróját tartjuk ugyan számon, de falun való
egyetemessége, könnyű szervezhetősége mutatja, hogy itt más alapokra épül,
mint a közösség nélküli lakótelepeken, s ez valaminek a folytatása a jelenben.

A parasztság nagy ismérvének tartották, hogy tudása komplex és ismere-
teinek, kultúrájának örökítésében a hagyományok és a hagyományozódás ját-
szik alapvető szerepet. Legszembeötlőbb változás az iskoláztatás és a technika,
illetve a szövetkezetben már említett tudományos és technikai forradalom te-
rén észlelhető. Ma az új kor vívmányaival parasztságunk természetesen él. Az
iskola nyújtotta lehetőségeket paraszti módon — mint erről már korábban is
írtam — már jó száz éve (az Alföldön és protestáns vidékeken már régebben)
beépítette kultúrájába.2'1 Hasonló módon válik szóbeli hagyománnyá és a közös-
ségi kultúra részévé ma a rádió és televízió közvetítette ismeretanyag is. A
technikai újításokkal: gépekkel, vegyszerekkel, illetve új növény- és állatfaj-
tákkal, tápokkal, stb. ezek használatával, jó alkalmazásával nem tanfolyamo-
kon, oktatás során ismerkednek meg, hanem csakúgy a gyakorlatban, közössé-
gi, családi hagyományként, mint korábban. Vajkai Aurél 1948-ban a magyar
nép természetismeretéről szólva megállapította, hogy a legnagyszerűbb fizikai
és kémiai ismereteket úgy alkalmazzák, hogy annak elveivel nincsenek tisztá-
ban, a gyakorlatban alapelveit nem ismerik, s a gyakorlatból, s nem az elvek-
ből fejlesztik ki új megoldásaikat. A gépkocsi- és a motorvizsgák valamire köte-
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leznek, de ezen túl csak, s ez szinte általános, a saját speciális munkaterületre
vonatkozóan szereznek rendszeres oktatás során elsajátított ismeretet: a kom-
bájnos a gép kezelésére vonatkozóan; a mezőgazdasági gép pilótája a repülőre
vonatkozóan; az önetetős sertéstelep vezetője saját technikájára összpontosítva.
Ám mindezek a személyek birtokában vannak egy igen komplex gyakorlati
tudásnak: betonozás (a keverés módja, arányai, öntözése, megtartóképessége,
stb.); a táp adagolása és keverése; a fóliás nevelés módszerei; a fa megmunká-
lása; gépek szerelése és javítása; oltás, szemzés, permetezés fogásai; állatne-
velés és szaporítás, és még sorolhatnánk. E komplex tudást ma is a gyakorlat
során, a közösségi életben szerzi meg, s ennek csak távoli forrásai, de nem va-
lóságos közvetítői az iskolák, könyvek, szaklapok, rádió, televízió. A gyakorlat
során választják ki a helyes dolgokat, s nézzük meg mennyire másképpen —
takarékosabban, ésszerűbben, állandó módon — él egy városi hobbikert-tulaj-
donoshoz képest egy parasztember a technika és tudomány újdonságaival: nem
hatnak rá reklámok, csak bevált módszerek kormányozzák, új vegyszereket
széleskörű információ után vezet be gazdaságában, s így tovább. A család és
a falu képzett emberei (agrármérnökök, technikusok, szakmunkások) ma a régi
falusi kazalrakó, fonalvető, nádazó s más specialisták modern utódaiként van-
nak hasznára a közösségnek, amelynek tagjai megfigyelnek, utánoznak, ki-
próbálnak, majd bevezetnek újdonságokat, anélkül, hogy mindezek valóságos
alapelveivel tisztában lennének. A hagyományok és a hagyományozódás szere-
pe tehát nem csökkent, csak iránya, tartalma változott: a gazdasági szint emel-
kedésével (mert meg tudják vásárolni ma már) egyre természetesebbé válnak
mindezek, sőt vidékenkénti helyi konstrukciók is elterjedhetnek (pl. Kecel—
Soltvadkert—Kiskunmajsa csettegői; Kunszentmárton—Csépa vidékének házi-
lag készített, lakatosok által konstruált tésztakészítő és aprító gépei).

Végül e ponton kell rátérnünk arra, hogy a paraszti kultúra egészének szí-
nességét a táji, közösségenkénti változatossága, variánsokban való továbbélése
jellemezte. Az 1950-es évektől a párt- és kormánypolitika az egységes szövetke-
zeti parasztság kialakításának eszményét követte, s ennek érdekében folytat-
ta politikáját, mondván, hogy a magántulajdon helyére lépő szövetkezeti tulaj-
don egységesíti parasztságunkat. Ma már tudjuk ez nem így történt. A sok ok
közül csak kettőt emelünk ki: egyrészt a rendelkezéseket nem hajtották vagy
hajtatták végre mindenütt azonos módon (táji eltérések, történeti hagyomá-
nyok, adottságok); másrészt alábecsülték a korábbi történeti, közösségi és pa-
raszti hagyományok jelentőségét, nem számoltak azzal, hogy a történeti múlt
még hosszú időn át átüt az egységesítő borításon. Következésképp napjainkban
az egyes országrészek, megyék, tájak, falvak arculata igen különböző, mond-
hatnánk inkább egyedi, mint tipikusan egy-egy tájat átfogó vagy hagyományos
csoportot fedő. Napjainkban az anyagi stabilizálódással, a lehetőségek bővülé-
sével, a már említett közösségi élet újraéledésével azonban megindult egy olyan
táji integráció, ahol példaként szolgál a környéken lévő fejlett település, s
nem szolgai módon, de lényegét tekintve másolják, mintának tekintik, azaz egy
ilyen településnek integráló szerepe van. Vizsgálataim szerint elkülönül, de ma
tájilag is integrálódik, önálló színezetet és bizonyos egységet nyer olyan típus
Bács-Kiskun megyében, mint Kecel—Soltvadkert—Kiskunmajsa—Hajós, ahol
a szövetkezetek, az erőszakolt szövetkezetesítés elmaradása jelent előnyt és
biztos anyagi alapokon való kibontakozást egy új növénykultúra számára. Bu-
dapest vonzáskörzetébe tartozó közvetlen környék, s a távolabbi Galga- és
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Tápíómente települései a főváros nyújtotta lehetőségek birtokában kétlaki élet-
re alapozott, de mégis paraszti kultúrát alakíthattak ki. Nagyobb vidéki váro-
saink környéke is létrehozott hasonló, de ettől különböző és egyéni arculatú
kultúrát. Merőben különbözik ettől az az Ipoly-völgyi, zempléni, bükki, nóg-
rádi vagy Szigetvár környéki aprófalvas és nagyobb városoktól távolabb eső
körzet, amelyben vizsgálódtam, s ahol a régi örökség, az élet modernizálásának
nehézségei, s egy viszonylag alacsonyabb életszint (hisz kicsik a szántók, s az
erdőkhöz, amely a határ nagy részét elfoglalja, a falunak köze sincs), a piac
hiánya egészen más típusú, de mégis mai falusi kultúrát, társadalmat terem-
tett, vidékenként a korábbi hagyományoktól is meghatározott arculattal. Ugyan-
csak különbözik ezektől a Hajdúság és a Jászság, Nagykunság volt kiváltságos
területe, ahol viszont az 1950—60-as években szétzúzták e települések tanyák-
ban lévő gazdasági hátterét, ugyanakkor ma is szemtermelő, intenzív kultúra
nélküli gazdálkodást folytatnak, amelyen kevés a haszon, s mindezt a korábbi
külterjes állattartás felszámolásával költséges, modern istállózó rendszerek eről-
tetésével. E városméretű nagy falvak, kisvárosok képe külsőleg archaikusabb,
mint a volt kis falvaké: a hatalmas parasztpolgári porták, lakóházak ma funk-
ció nélküliek, lebontásukra masszivitásuk miatt még nem került, s nem is ke-
rülhet ésszerűen sor, s ez az érték köti a lakosságot a helyhez, egyelőre cseké-
lyebb lehetőségekkel kecsegtetve, mint a nagyvároskörnyéki agglomerációk
vagy a Bács-Kiskun megyei kiemelt típusok.

Nem kívánom itt — mert hisz ez külön téma lenne — akár csak az általam
vizsgált területek integrálódó körzeteinek valamennyi változatát felsorolni,
nem is beszélve az irodalomból kihámozhatókról. Csupán azt próbáltam meg-
világítani, hogy a szövetkezeti parasztság és az általuk meghatározott közössé-
gek kultúrája ma is változatokban él, s a változás iránya bizonyos táji jelleg-
zetességek, új, úgymond néprajzi csoportok, helyi kultúrák kialakulásának irá-
nyába mutat.
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