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Bartha Ákos

Az érem két oldala
Hivatalos falukutatók - népi szociográfusok

„A falukutatás azt mondják, divat. Ez igaz,
csakugyan divat. Ennek a divatnak
köszönhető, hogy a magyar közvélemény
figyelme ráterelődött a mezőgazdasági
munkásság vigasztalan helyzetére és a falu
orvoslásért kiáltó problémáira..."'

(Sárközi György)

A harmincas évek gazdasági nehézségei leginkább azt az agrárlakosságot sújtották,
amely már a Horthy-rendszer alapberendezkedése által sem volt irigyelt helyzetben, s
amely bár még mindig az ország népességének nagyobb hányadát tette ki, az államhatalom
részéről csupán marginális figyelemben részesült. A világgazdasági válság vidékre lecsa-
pódó hatásai, találkozván a vidék tradicionálisnak mondható elmaradottságából adódó
hátrányokkal, tragikussá fokozta a mezőgazdasági népesség addig is súlyos helyzetét. Az
aránytalanságokra, az állam tehetetlenségére reflektáltak az ún. „népi írók"3, akik az
irodalmi szociográfiák műfaji sajátosságait bevetve mutattak rá a rendszer jellegéből
adódó anomáliákra. „A népi szociográfiai mozgalom deklaráltan elhatárolja magát a kor
hivatalos ideológiájától és az ezt támogató mindennemű társadalomkutatástól, így a
hivatalos kutató intézményektől, (ez csak részben sikerült) szervezetektől és a konzervatív
szociálpolitikai elképzeléseket támogató falukutatástól."4 Legfontosabb közös vonásuk a
rendszerkritika, amellyel mindenekelőtt a Horthy-korszak agrárpolitikai origója, a nagy-
birtok ellen fordultak. Mellettük azonban az államapparátus sem kerülhette meg az egyre
nyilvánvalóbb ellentmondásokra való reflektálást. Illyés Gyula szavaival: „A kazalalji
vita, hogy kiknek van jobb dolguk, a pusztai cselédeknek vagy a falusi zselléreknek és
kisparasztoknak-e, később országos méreteket öltött, már az úgynevezett illetékes
körökben."5 Az „illetékes körök" többnyire a nagybirtok mellett érveltek, rendszer melletti
lojalitásuk gyakran pozícióikban is megnyilvánult. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy
nem voltak tisztában a probléma súlyosságával, s nem keresték volna a kiutat a válságból
— ám általában a birtokstruktúra alapvető jellegét nem bolygató szanálási kísérletek felé
tendáltak. Az alábbi tanulmányban kísérletet teszek e két csoport gondolkodásmódjának,

1 Féja Géza: Viharsarok. Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2004. 383. p.
2 Sárközi György (Bp., 1899. jan. 22. - Balf, 1945. márc. 8.): költő, elbeszélő, regényíró, műfordító. 1936-ban ő szervezte

meg a „Magyarország felfedezése" című sorozatot, mely a Válasz című folyóirat munkatársai által kívánta bemutatni tíz
kötetben az országot.

3 Többek között: Darvas József, Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Kodolányi János, Kovács Imre, Nagy Lajos, Szabó
Zoltán és Veres Péter

4 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 6. p.
5 Illyés Gyula: Puszták népe. Bp., Osíris Kiadó, 2003. 166. p.
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érvrendszerének, stílusának, szövegeik diskurzitásának vázlatos bemutatására; végül választ
szeretnék kapni arra a kardinális kérdésre, hogy mennyiben tekinthetjük egyáltalán jól
elhatárolható, külön csoportoknak őket.

Mivel a falukutatás sarkpontja az ún. „földkérdés" volt, illik, hogy tanulmányunk is
ennek a problémakörnek a körbejárásával kezdődjön. Maga a „földkérdés" a magyar-
országi birtokmegoszlást jellemző óriási aránytalanságból adódott. Ennek nyilvánvaló
társadalmi, gazdasági, politikai következményei a világgazdasági válság hatására egyre
erősebben jelentkeztek a '30-as években. A kérdést a kor egyik meghatározó szociográ-
fusának, Kerék Mihálynak alapvető munkáján keresztül számszerűsítjük. Az ő személye
fő célkitűzésünk miatt is megkerülhetetlen, lévén a szakirodalmak „agrárius jobboldali-
ként"6 hivatkoznak rá, saját véleménye szerint azonban „a cselekvés egyetlen reális és
járható útja: a becsületes földreform."7

„Kerék Mihály 1924-ben kezdte pályáját a Magyar Mezőgazdák Szövetségénél. 1930-
ban a Faluszövetséghez, 1933-ban a Magyar Gazdaszövetséghez került. Közben állami
ösztöndíjjal tanulmányutat tett külföldön a német, lengyel és balti államok agrárviszonyait
és birtokpolitikáját tanulmányozta. 1936-ban a Pénzintézeti Központhoz nevezték ki. Az
1930-as években a Magyar Szemle munkatársai közé tartozott, itt jelentek meg
tanulmányai a földreform szükségességéről, végrehajtási módozatairól. Tanulmányai
jelentek meg a Kelet Népében, a Válaszban, a Magyar Statisztikai Szemlében. 1937
nyarán előadást tartott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma keretében szervezett
dudari szociográfiai találkozón".8 Életpályája tehát azt példázza, hogy a hivatalok vállalása
nem feltétlenül jelentett egyet a komolyabb reformok elől való elzárkózással. Számításai
szerint: „az 5 kat. holdnál kisebb birtokok az összes földbirtokok számának kereken
háromnegyedrészét (74,7%) teszik, területük azonban az összes földbirtokok területének
csak egytizedét (10,2%) foglalja el. Közel 1,2 millió földbirtok területe nem sokkal haladja
meg a másfélmillió holdat, ebben a kategóriában tehát az átlagos birtoknagyság 1,3 kat.
hold. Ezzel szemben a másik véglet: a nagybirtok óriási területi arányokkal tűnik ki. Az
500 holdon felüli birtokok száma 2431 (0,15%), ezek azonban összesen 5,75 millió kat.
hold területet foglalnak el, az összes földbirtok területének több mint egyharmadát
(37,7%); ebben a csoportban az átlagos birtoknagyság 2366 hold."9 Nem véletlen tehát,
hogy 1938-ban a Táj- és Népkutató Központ által megszervezett kiállítást (A földbirtok
helyzete Magyarországon) szinte azonnal megbuktatták az agrárius körök (OMGE10) és a
- vele ezúttal együtt fellépő - nagytőke képviselői (Pesti Magyar Kereskedelmi Bank). A
rendezvényt szervező Teleki Pál kultuszminiszter kihátrált az esemény mögül,
megtagadva tanítványait; többek között az agrárpolitikai rész rendezőjét, Kovács Imrét".
Kerék monográfiája, alapossága mellett retorikai felépítettsége és olvasmányossága miatt

6 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Bp., Püski Kiadó, 1989. 300. p.
7 Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 370. p.
8 Magyar Életrajzi Lexikon, főszerk. KENYERES Ágnes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1967,1, 902.
9 Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp.. Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 300. p.
10 Országos Magyar Gazdasági Egyesület, az agrárius csoportok fő érdekvédelmi szervezete.
11 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom, Bp.. Püski Kiadó, 1989. 239. p.
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is kiváló munka, könyvének első fejezete (A magyarföldkérdés története) pedig historiog-
ráfiai szempontból is kiemelkedő. A második fejezetben (Érvek - ellenérvek) a földre-
formot elégtételként ajánlja a parasztságnak az ellenük elkövetett összes jogtalanságért,
ezzel számolva fel hazánkban a „feudális szellemet" és teremtené meg a lehetőséget a
Nyugathoz való felzárkózáshoz. Alapos és mégis érthetően levezetett gazdasági számítá-
saival sorra dönti le a konzervatív vitapartnerek érvelésének főbb bástyáit („a nagybirtok
több alkalmazottat bír el, a több árut termel, jobban ellenáll a válságoknak...") A forron-
gások és agitaciók szerinte egy sikeres földreformmal megszűnnének, ellenben az ország
ellenállóképessége megnőne, ha közvetlenül érdekeltté tennénk a parasztságot a honvéde-
lemben. Sőt, a földosztás elősegítené „nagy nemzeti törekvéseink legszentebbjét"11, a
revíziót is, hiszen „önámítás nélkül meg kell vallanunk, hogy jelenlegi berendezkedésünk
mellett nem gyakorolhatunk túl nagy vonzerőt elszakított testvéreink felé."13 Tehát, az
elsősorban baloldal által eszközölt, alapvetően demokratikus jellegű földreformot a jobb-
oldal, és az egész autokratikus rendszer elsőrendű feladatának tekintett revízió szolgá-
latába állítja. Kerék, mint láttuk, pozíciói révén a hivatalos falukutatók táborát kellene,
hogy gyarapítsa, konzekvenciái (elsősorban a földreform) azonban mégsem engedik, hogy
fenntartások nélkül idehelyezzük, sőt akár „a népiekhez lazán kapcsolódó"14 szociográ-
fusnak is tekinthetjük. Gazdasági vonatkozású érvrendszerének egyes részleteit az aláb-
biakban, az „igazi" hivatalos falukutatók nézeteivel ütköztetve ismertetem.

A Hivatalos falukutatók című munka 2006-ban jelent meg, szerkesztője Bíró Judit,
egyetemi docens, az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumának igazgatója. A kötet
a XX. századi magyar történelem egyik kulcsproblémájával, a vidék elmaradottságával
foglalkozik; „azokra a szociálpolitikai érvrendszerekre és társadalomelemzési technikákra
kíván példákkal szolgálni, amelyekkel 1930 és 1940 között a gondoskodásra szorulók
körét vizsgálták arra hivatalból felkértek: az ún. szociális tanácsadók, a közegészségügyi
szakértők, a politikailag pozícionált társadalomtudósok, a fél-amatőr társadalomelemzők
és a rendszerrel lojális szociográfusok."15

A falu helyzetére e - politikai és gazdasági - válságokkal terhelt évtizedben kilenc szer-
ző munkáján keresztül kaphatunk némi rálátást. A szövegek többsége a legelesettebbekkel,
a mintegy kétmillió fős16 agrárszegénységgel foglalkozik, s többnyire Gömbös Gyula szín-
relépése után született, így azt (is) példázzák, hogy a bethleni konszolidációt követő jobb-
ratolódás milyen eredményekkel járt szociálpolitika - valamint szociálpolitikai gondolko-
dás - terén. Figyelmes gesztus a könyv ajánlása, amivel a szerzők Molnár Jusztina alföldi
napszámos és Róka Dániel dunántúli kisbirtokos - s velük nyilván az általuk szimbolizált
társadalmi rétegek - emléke előtt adóznak. Ezzel egyben meghatározzák érdeklődési hori-
zontjukat, amely a földdel nem rendelkező, idénymunkából élő napszámostól a néhány

12 Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 390. p.
13 Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 390. p.
14 Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1985. 60. p.
15 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp.. PolgART Könyvkiadó, 2006. 10. p.
16 Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., Osirís

Kiadó, 2003. 321. p.
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hold saját földdel bíró kisbirtokosig terjed. Bíró Judit munkáját mindenekelőtt azért tart-
hatjuk érdekes kísérletnek, mert e néhány szöveg által bepillantást nyerhetünk a hivatalos
oldal játékterére, ami talán eddig - a kor nagy szociográfiáinak árnyékában - kevésbé volt
ismert a nagyközönség előtt.

Az első tanulmányt a Földművelésügyi Minisztérium szociális osztályának tisztviselője,
Dr. Szeibert János jegyzi (Úrgyűlölet - Parasztgyűlölet, 1929?, 1930?). Már ahogy a cím
is sugallja, itt elsősorban nem egzakt módon levezetett, pontos adatokkal alátámasztott
helyzetelemzéssel találkozunk, hanem - a kor szellemiségének megfelelően - érdekes lélek-
elemzést olvashatunk. Szeibert, e két egymásra utalt társadalmi réteg eredendő ellen-
szenvét a múltbéli állapot (jobbágyság) emlékképének tulajdonítja, amely már olyannyira
rögzült, hogy erre való különösebb ráhatás, nevelés nélkül is generációról generációra
öröklődik. Érvelésében felfedezhetünk egyfajta jungi terminológiát használó néplélek-
tant" (a „kollektív tudattalan", mint a gyűlölet melegágya van jelen), amely egyfelől
rámutat az oktatás minél szélesebb körben való elterjesztésének szükségességére, másfelől
azonban a problémák elodázásának ideológiájává is válhat. Az ajánlás itt is szignifikáns:
annak a korosztálynak (ifjúság) címezi esszéjét, amely nyilván nem tehet a Trianonhoz
vezető hibákról, viszont éppen fiatalságánál fogva hivatott jóvátenni azt. Itt kapcsolódik a
szerző gondolatmenete a Horthy-korszak közbeszédének vezérfonalához. Neves (Jókai
Mór, Széchenyi István, Szabó Dezső, Vas Gereben, Acsády Ignác) és kevésbé ismert
(Móricz Pál, Madai Gyula, Gönczi Ferenc...) szerzőktől kölcsönzött idézetekkel támasztja
alá Szeibert tanulmányának fő üzenetét, miszerint az urak által elkövetett hibák és a
parasztság - gyakorta jogtalan - szenvedésének ellenére ez a konstelláció a legoptimáli-
sabb, s nem megváltoztatásán, hanem éppen megerősítésén kell munkálkodni, nem
elzárkózva egyes - a lényeges szerkezeti elemeket nem érintő - újításoktól. A jobbágyfel-
szabadítás a szerző szerint felkészületlenül érte a parasztságot, s sem tőke, sem tudás, sem
szakismeret biztosítása nem kísérte. Ugyanígy vélekedik e kérdésben Kovács Imre és a
Pro Christo Diákok Háza18 többi falukutatója is:

Az egykézésre való áttérés a 48-as jobbágyfelszabadítás, illetve a birtokmegváltás után
következett be. A 48-as idők váratlanul érték őket. A szabadságharchoz semmi közük sem
volt:9

Szeibert parasztságképét - elsősorban olvasmányélményei által kínált - toposzok
(szívósság, ravaszság, huncutság) határozzák meg. Ez kiegészül még a fóldéhséggel
valamint egyfajta „faji" szolidaritással sorstársai felé, nem utolsósorban pedig a nemzet
szabadságküzdelmeihez való passzív hozzáállással. A szerző a passzivitás fő okaként
rámutat, hogy a parasztság - többek között - éppen a védelmezendő Nemzet köréből volt
sokáig kizárva a Nemesi Magyarország eszmeköre által. Ezen a ponton talán érdemes egy

17 Az etnológia végső eredményeit rendszerbe foglaló részdiszciplína, amely a népélet jelenségeit vetíti rá a pszichológia
törvényeire. Főleg a hivatalos falukutatás kedvelt módszere a korban. Illyés, A puszták népébea ironikusan is emlegeti a
„divatos lélektan"-t. (Illyés Gyula: Puszták népe. Bp., Osiris Kiadó, 2003. 99. p.)

18 Amerikai támogatással létrejövő, de a kor konzervatív, vallásos szemléletéhez igazodó diákintézet. Cserkészcsapatuk (312.
Erő öregcserkészcsapat) kemsei kiszállása eredményezte az Elsüllyedt falu a Dunántálon című monográfiát, amit az Otthon
fiatal, tehetséges tudósai írtak munkaközösségben.

19 Lipp Tamás: Kemse - Részletek az Elsüllyedt falu a Dunántálon című könyvből, szerk. Lipp Tamás, Bp., Népművelési
Intézet, 1986.
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kisebb körképet adnunk a népi szociográfia ide vonatkoztatható nézeteiből. A már a
fentebb idézett Kovács Imre így vezeti tovább gondolatmenetét:

Történelmünkön végigvonul a nagy tragédia: két nemzet élt ebben a hazában. Mind a
kettő magyar volt és mégsem akartak tudni egymásról. Az egyik nemzet - a kiváltságos
osztályok (az arisztokrácia, a nemesség, a papság, a polgárság) - kisajátította magának a
nemzet szerepét és önmagát azonosította a nemzettel.10

Szeibert azonban nem von le Kovácshoz hasonló konzekvenciát (tudniillik, hogy egy
esetleges földosztással lojálissá lehetne tenni a földműves réteget). Az ő érvelése inkább -
egy pontig! — Szabó Zoltán és Illyés Gyula soraival cseng össze; csak amíg a hivatalos
kutató a múltbéli viszonyokat magyarázza a parasztság közömbösségéből, addig a Cifra
nyomorúság szerzője egy igen szomorú jövőképet tár elénk, ugyanebből az okból
kifolyólag. Szeibert szerint tehát:

A parasztnak nem volt meg az eszménye a haza fogalma iránt. Veszély esetén nem érzett
annyi érdekeltséget, amennyi elegendő lett volna arra, hogy nagyobb érzelmeket váltson
ki benne. A paraszt számára a haza csak termőföld volt. Ki tudja, ha előbb szabadult volna
fel és a nemzet, a haza eszméinek láncolatába bekapcsolták volna, ha leikébe beoltják az
érdekeltséget, a szabadságharcnak olyan kimenetele lett volna-e, mint amilyennel
befejeződött?^

Illyés Gyula éppen ezt az eseményt, az 1848-as szabadságharcot sejteti a felszabadulás
utolsó esélyeként:

Nagyapa sajnálta a szabadságot. A szabadság letiprása volt képzeletében az a nagy ha,
az a homályos fordulat, a végzetnek az a vak végzése, mely ha nem történik, minden
másképpen történik ezen a földön, tán a szegény ember sorsa is."

Veres Péternél a „fordulat" elmaradásából adódó hiányérzet nem is jelentkezik, lévén a
klasszikus marxista történelemszemlélet által felülemelkedik rajta:

Éppen ezért, mert a polgárosodást elkéstek, most már ennek nincs is értelme, mert gaz-
daságilag túlhaladott, erkölcsileg pusztuló rend a polgári rend.

Darvas József pedig még nála is messzebb megy, amikor a szabadságharc „árnyoldalát"
mutatja be az orosházi földfoglalások kapcsán. Elbeszélése alapján a szabadságtól az
egyenlőséget is várta a békési nép, hiszen:

szó szerint értelmezték a szabadságot, testvériséget, egyenlőséget, és minden különö-
sebb lelkiismeret-furdalás nélkül birtokba vették a földesúri birtokok jó részét}3

A Nagy Francia Forradalom alappillérei Darvasnál tehát a magántulajdon szükség-
telenségének legfőbb érveiként jelennek meg. így tudja még Kossuthot is - a megtorlások
miatt - balról támadni, s eképpen válhat nála az Illyésnél még utolsó esélynek tekintett
szabadságharc a felső osztályok mangánjátszmájává.

20 Kovács Imre: A néma forradalom. Bp., Cserépfalvi Kiadó, 1937. 257. p.
21 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 34. p.
22 Illyés Gyula: Puszták népe. Bp., Osiris Kiadó, 2003. 45 - 46. p.
23 Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Egy parasztcsalád történele, Város az ingoványon. Bp., Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1969, 20. p.
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Szabó Zoltán világnézetileg igen messze állt mind Verestől, mind Darvastól, így a
polgári társadalomba való betagolódást létfontosságúnak ítéli meg a parasztság számára.
Szomorú jövőképe ellenére mégis a Szeibert, Illyés és Veres által említett súlyos
mulasztások jóváhozhatóságát hirdeti 1938-ban:

Most az utolsó óráit éljük annak az időnek mikor e társadalom szétporlását még
egészséges fejlődéssé lehetne változtatni. Ha ez nem történik meg, minthogy mégis csak ők
a nemzet többsége, java és törzse, a magyarság történelmének olyan veszedelmei elé néz,
mint eddig Mohácson kívül soha. Ez esetben e rétegek hazaszeretete egyre gyöngébbé,
politikaszemlélete egyre közömbösebbé, életszemlélete egyre apathikusabbá válik majd...
Társadalmunk legalsó, leggyökeresebb és legmagyarabb, mondhatjuk egyedül fajmagyar
rétegeinek e szétporlása ezért az egyetlen, igazán mélyen súlyos és legelőbb megoldandó
kérdése ennek az országnak.-*

Ervelése mögött nyílván a földreform szükségessége húzódik meg; ez a sarkpontja
Szabó Dezsőt idéző gondolatmenetének.

Visszakanyarodva Szeibert szövegéhez, olvasmányélmények kapcsán érdekes a szerző
megjegyzése Móricz Zsigmond Fáklya című regényéhez, melyet az értelmezhetetlen
„valószerűtlenségig túlreális" kifejezéssel illet. Itt azonban gyaníthatóan nem a realizmus
körül - azóta is dúló - irodalomelméleti diskurzushoz szól hozzá a szerző, csupán a natura-
lisztikus leírást minősíti a korszak neokonzervatív ideológiájának szellemében. Azonban
rögtön hozzá kell tennünk, hogy szerzőnk elveti a parasztság idillikus ábrázolásmódját is.:5

Fejtegetése nem nélkülöz minden kritikát a középosztállyal szemben sem, rámutatva e
réteg zsigeri ellenszenvére a gazdasági pályák, s általában a praktikus tudás iránt, ami
szintén antipatikussá tehette a középrétegeket a falusi népesség szemében. A tanulmány
végén megemlíti az urak parasztgyűlöletét is, amit nyelvi szinten (szitokszavak) ragad
meg és egyrészt az úrgyűlölet reakciójával okol, másrészt az ismeretlentől és a felkeléstől
való félelemmel magyaráz. A szerző e félelem feloldásában, a parasztság megismerésében,
kulturális felemelésében látja a megoldást, amit feltétlenül szükségesnek is tart, mivel „a
parasztság a maga egészében megérdemli azt, hogy rá felépítsük a társadalmat, az
államot."-'

Komoly, a közegészségügyben illetékes belügyminisztériumot nagyban segítő felmérő
és elemző munka folyt a '30-as években az Országos Közegészségügyi Intézet-ben is. ,JE
tevékenység két legjelentősebb írott dokumentuma Kerboldt László 1934-ben megjelent
„Beteg a magyar falu" és Johann Béla „Gyógyul a magyar falu" (1939) című könyve
volt."-7 Kerboldt László körorvos, a Magyar Országos Orvos-Szövetség Községi és
Körorvosi Szakosztályának elnökeként, valamint a sárbogárdi Egészségvédelmi Körzet
vezetőjeként mindennapi praxisa által szembesülhetett a falvak népességének életkörül-
ményeivel. Tanulmányában mindezt ötvözi a hazai szakirodalom alapos ismeretével, s

24 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Bp., Cserépfalvi Kiadó, 1938. 121. p.
25 A nemesség soraiban időről időre feltűnt a parasztság idillikus ábrázolásmódja, (pl.: „Arathassunk aztán megint, Mig az este

álomra int..."/Kisfaludy Károly- Vedd sarlódat, édes kincsem...!) Ebből a romantikus felfogásból sokat átvett a korszak
egyik legnagyobb hatású írója, Szabó Dezső is, amikor a magyarság megújulását a „paraszti őserőböl" tartotta
elképzelhetőnek.

26 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 57. p.
27 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Bp., Püski Kiadó, 1989. 234. p.
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kiemelendő, hogy bizonyos jártassággal bírt a szociológia, a közigazgatástan, valamint a
közgazdaságtan területén28 is. Lényeglátó leírásában nyoma sincsen eufemisztikus elemek-
nek, ám a rendszerkritikáig ő sem merészkedik el, mert nyomort „a nehéz gazdasági
helyzettel" magyarázza, „mely megköti a kormány kezét". A Johann Béla által írt elősza-
vának emelkedett hangnemét Kerbolt is átmenti szövegébe, így igazodván a kor műfaji
sajátosságaihoz.2' Munkáját azért is tekinthetjük a korszak hiteles leírásának, mivel a
szerző tudatosan törekszik rá, hogy a - fentiekben nagy vonalakban vázolt -jogi kereteket
ütköztesse a mindennapok valóságával. így mutat rá az üres frázisokra, vagy éppen az
alkalmazhatatlan jogszabályokra - de természetesen nem felejti el hangoztatni az eddig
elért eredményeket sem. Vizsgálódása kiterjed az agrárszegénység bevételi forrásaira
ugyanúgy, mint a lakásviszonyok részletes elemzésére, valamint a szegénygondozásra,
szociális biztosításra. A vidék szegénységét „egy jobb sorsra érdemes" társadalmi réteg-
ként definiálja, „amely a legnehezebb munkát, a mezőgazdaságit végzi"30, pauperizáció-
jára pedig nemcsak mint a bűnözés melegágyára, hanem, mint egészségügyi problémára is
tekint.

Más közegből érkezik a kötet harmadik tanulmányának szerzője, Németh Andor
földbirtokos-gazdálkodó, választott községi bíró, több szinten pozícionált tisztviselő31.
„Vizsgálódásának helyszíne az a megye, ahol saját földbirtoka is fekszik"32, Győr kör-
nyéke. A közvélekedés szerint régiója nemcsak földrajzilag helyezkedik el távol a
Viharsaroktól33, hanem gazdaságilag is - innen eredeztethető munkájának címe: A
naposabb oldalon (1937). Ezt a sztereotípiát veszi górcső alá Németh, s mutat rá végül
néhány viharfelhőre a köztudatban fejlett régióként elkönyvelt vidék felett. Lényegében a
nagybirtokstruktúra megőrzését ideologizálja klasszikus agrárius érvrendszerrel34; s az
általa is észlelt aránytalanságokból fakadó problémákat telepítésekkel, a birtokrészek
haszonbérbe adásával, illetve a hitbizományi földek rendezésével tartaná orvosolhatónak.
A probléma gócpontját nem az agráriumban lokalizálja a nagybirtokosok és a nincstelen
tömegek között, hanem az egész magyar agrárszférát állítja szembe a - többnyire nem
magyar - bankokkal és a nagytőkésekkel. Ugyanakkor a szerző össznépi hibának tartja a
társadalmi csoportok közötti távolságokat minden szociális interakcióban fenntartó,
megmerevedett, az élet minden területét behálózó konvenciókat. Összességében, Németh
érvrendszere úgy agrárius alapú, hogy egyben integer részévé tesz kora szélsőjobboldali
retorikájának35 több elemét is (az 1920-as földreform elvetése, „nadrágszíjparcellák"
helyett biztos megélhetést nyújtó haszonbérletek támogatása a nincsteleneknek). Érvelése

28 Elsősorban módszertanra, valamint terminusokra („abszolút, illetve relatív munkanélküliség") gondolhatunk itt.
29 A falukutatás műfajában a korban meghatározó stíluselem a patetikus hangnem, a váteszi elhivatottság és a nemzetmentő

gondolat.
30 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 66. p.
31 Az Országos Mezőgazdasági Szociálpolitikai Tanács tagja, a Felsődunántúli Hangya Szövetség elnöke.
32 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 127. p.
33 Németh tudatosan reflektál Féja Géza - ugyanebben az évben - megjelent könyvére, amely a Viharsarok kifejezést köznapi

szintre emelte.
34 Ennek alapja, hogy az - általa is egyébként idejétmúltnak tartott - nagybirtokrendszer szavatolja a földek magyar kézen

maradását, ellentétben a liberális elképzelésekkel.
35 Oláh Györgyre, Milotay Istvánra és - a csak bizonyos fenntartásokkal idesorolható - Prohászka Ottokárra név szerint is

hivatkozik.
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hasonlóan alapos, részletekben gazdag, mint Kerbolté, s módszerük a jogi keretek és a
valóság ütköztetésében is párhuzamba vonható. Másrészről viszont a letűnt idők „patriarchiális
szellemét" dicsőítő Társadalmi feszültség és kultúra című (záró)fejezet inkább a korban
meghatározó szellemtörténeti iskolához kapcsolódik, így a kötetben közelebb áll Szeibert
gondolatmenetéhez - nélkülözve annak kritikai élét a birtokosok felé. Tanulmányának
záró sorai is egybecsengnek a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőjével, mikor is a
falusi intelligencia felelősségét taglalja a paraszti kultúra megismerésében, felemelé-
sében.36 Érdekes - ám korántsem ismeretlen - elem a nők nemzetmegtartó, erkölcsformáló
szerepének beiktatása", amit a szerző kiterjeszt minden társadalmi rétegre; mintegy
demokratizálva e gondolatot. Helyenként bizonyos szépírói készségről is tanúbizonyságot
tesz Németh, mint az alábbi sorokban, ahol egy megkapó metaforából bontja ki kora
agrárproblémáját: „Miként a föld mélyén az örökké izzó magma, úgy ég a harc a föld
felszínén is. Néha szunnyad, parázslik, máskor lángra lobban, vagy pusztítva tör fel a
mélyből, de sohasem alszik el. Ma ismét magas lánggal lobog, a küzdő felek csatasorban
állnak, s folyik a küzdelem érvekkel, szóban, írásban, politikai súllyal és befolyással."38

A szöveggyűjtemény negyedik fejezete dr. Kun Lajos Baranya megyei tisztiorvos
tollából származik39, aki a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézetének
munkatársaként rögzítette tapasztalatait olyan alapossággal, következetességgel, hogy
munkáját módszertani tankönyvként használták a felsőoktatásban. Kerbolt doktor
tanulmányához hasonlóan ő is együtt tárgyalja a társadalmi és gazdasági viszonyokat, ez
adja a „szociális hygiéné" terminus technikusának az értelmezési keretét. A korban meg-
induló vidéki terepgyakorlatokon ismerte meg Komló népességét, annak egzisztenciális és
egészségügyi helyzetét. Ez a falu - ekkor még az volt - speciális helyzetűnek tekinthető,
lévén, hogy népességét két markánsan elkülönülő csoportra bonthatjuk. Egyrészt itt is
megtalálhatjuk a sokrétűen hierarchizált agrárnépességet, másrészt viszont jelentős ipari
jellegű bányászlakossággal is bírt már ekkor Komló. A két réteg markáns elkülönülése
minden tekintetben értendő, ami azonban nem zár ki egyfajta, mobilitást köztük. A bányák
ugyanis munkalehetőséget biztosították a mezőgazdasági munkásság azon részének is,
akiknek a földdel való foglakozás csupán alkalmi munkát (napszámosként, részesként...)
nyújtott, így biztos egzisztenciát ebből a szektorból nem remélhettek. Itt a szerző meg-
különbözteti a helyi lakosságot - akik továbbra is napszámosként, idénymunkásként
dolgoztak a bányában -, valamint a bányatelepekre betelepített munkások rétegét. A
helyiek inkább csak kényszerből váltottak, s mihelyt sikerült félretenniük egy kis tőkét, azt
rögtön földvásárlásra fordították. Velük szemben a képzett bányászok csoportja áll, akik
egyrészt a vállalatnál eltöltött idő szerint tagolódtak, másrészt a munkafolyamatban
betöltött szerepük által.40 A telepi és falusi bányászok elkülönülését, különbözőségét a

36 Lévén, hogy felfogása szerint „a nemzet műveltségének fokát nem egyetlen társadalmi osztály műveltsége határozza meg,
hanem a lakosság összességének műveltségi szintje." (Bíró Judit: Hivatalos falukutatót szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART
Könyvkiadó, 2006. 183. p.)

37 Ez az elképzelés Kármán József (1769-1795) munkássága óta jelen van íróinknál, költőinknél, államférfijainknál.
38 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 181. p.
39 Egy baranyai falu földműves és bányásznépének szociális hygiéjéne, 1937
40 A vájár, a gépkezelő, a betanított csillés, a szállító és közönséges napszámos mind - mind másfajta életmódot takart és

természetesen különböző fizetési szintet jelentett.
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szerző részletesen taglalja, s a sorok között az előbbi felé való szimpátiát olvashatunk ki;
mintegy a bányavállalat modernizáló szerepét állítva oppozícióba a „rendezetlen" faluval
szemben. A modernizáció okozta változásokat elemzi a salgótarjáni medence kapcsán
Szabó Zoltán is a Cifra nyomorúság bányászokkal foglalkozó fejezetében. Nála először
rövid áttekintést kapunk a vidék bányászatának történetéből, majd a bánya fluktuáló és
periodikus jellegével azokat a kereteket adja meg, amelyeken belül ez a fajta munka
értelmezhető. A helyiek viszonyát az üzemmel így jellemzi Szabó:

A palóc régebben, ha elment a bányabejárat mellett, undorral nézett a sötét lyukba és
sietve továbbment, esetleg kiköpött .... (A bánya) egészen a legutóbbi időkig, Jóként a
felvidéki szlovákság munkahelye volt csak, és még a háború után is sokan jöttek le
Liptóból. Később már a bánya kénytelen volt a salgótarjáni medencéből toborozni a
munkásságot, a palócok pedig helyzetük súlyosodásával kénytelenek voltak addigi csöndes
ellenállásukkal felhagyni és bevonulni a tárnákba. De ma sem teszik kedvvel.

Cseh József tanító, a Zagyvapálfalvát bemutató, a Falukutató Intézet pályázatára
beküldött (tehát „hivatalos") falurajzában kevésbé plasztikusan ábrázolja a folyamatot,
melynek végeredményét - Szabótól eltérően - pozitívan ítéli meg:

A bánya megindultával, mivel a helybeli földműves lakosság csak szórványosan
jelentkezett munkára, igen sok idegen települt be. A téli nagyobb szénszükséglet ellátására
1902-től kezdve nagy tömegekben jöttek községünkbe a liptói- és túród tótok. Ez a téli
szerződtetés 1924-ben megszűnt s ma már színmagyar anyanyelvűeknek mondhatjuk a
bánya munkásait.**

A különböző életmódból adódó — s gyakran etnikai elkülönüléssel súlyosbodó - idegen-
kedés azonban nem helyi sajátosság volt; ugyanolyan nehezen oldódott Komlón, mint a
salgótarjáni medencében:

Azzal, hogy Komlónak lakossága kétféle, egymástól teljesen elütő foglalkozást űz, ve-
lejár, hogy a kétféle elem egymástól külön válik és egymástól különböző, a foglalkozá-
sukból magyarázható lelki életet él. A bányász is, a földműves is zárkózott, egymással
nemigen elegyednek, maguk között külön-külön élik le életüket."2

Ismerős gondolatokat olvashatunk tehát a Népiélek, kultúra című fejezetben, ahol a két
réteg disszonanciáját a szerző munkájuk jellegéből eredezteti, mivel mind a bányászok,
mind a falu népe „foglalkozásukból magyarázható lelki életet él". Kun doktor tanulmánya
bőséges adatokkal és ábrákkal illusztrálva mutatja be a bányamunkások és a falu lakás-
viszonyait, anyagi feltételeit, a konklúzióban deklaráltan kifejezve, amit Kun eddig csak
éreztetett, miszerint összességében „azt mondhatjuk, hogy a Komlón lévő 2 üzem, a
kőszénbánya és a kőbányaüzem a falu lakosságának jó megélhetését biztosítja."43

Az ötödik tanulmány (Cselédsor, 1937) szerzője, dr. Heller András, Fejér vármegyei
szolgabíró, a Statisztikai Hivatal munkásstatisztikai osztályának munkatársa, a Műegye-
tem falupolitikai szemináriumának tanára, több jelentős, az agráriummal foglalkozó
monográfia szerzője. Sokrétű munkássága, a vidékhez kötődő pozíciói révén részletes

41 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 101. p.
42 Biró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 219. p.
43 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 227. p.
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tudással rendelkezett a falu életéről, problémáiról, Steinecker professzor44 tanítványaként
pedig követte mestere kidolgozott módszertanát, alaposságát45, valamint örökölte
ellenszenvét a radikális változtatásokat eszközlő népi írók felé. Heller dolgozatát szintén
tekinthetjük úgy, mint - az általa is több helyütt említett - A puszták népe*6 ellenpárját.
Olvasottsága, tájékozottsága a hivatkozott szakirodalmon túl utalásaiban is megnyilvánul,
helyenként egészen megkapó képei pedig kifejezetten olvasmányossá teszik munkáját.
Gondolatmenetének központi eleme szintén az a - már több szerzőnknél is előforduló —
elképzelés, miszerint a problémák gyökere nem a nagybirtokszerkezetben keresendőek,
hiszen azokat lelkiismeretesen vezetik tulajdonosaik, akik mindig „a legnagyobb
szeretettel beszélnek"47 a földműves népről. A nép bajai a viszonyokból48 következnek,
amire gyógyírként a „szeretet" és a, jóindulat" szolgálhat. Mégsem tekinthetjük munkáját
egyszerűen a nagybirtokszerkezet létértelmezését nyújtó propagandaműnek. Heller
gondolkodását nyílván determinálta a birtokstruktúrához való személyes kötődése, s ebből
a szempontból méltányolandóak erőfeszítései is. Ezeknél lényegesebb azonban módszer-
tanának, elemzési logikájának és érvrendszerének a megismerése, mellyel bemutatja
annak a 600.000-es cselédrétegnek49 a helyzetét, „akinek a sorsa a közvéleményt nem
érdekli"50. Rájuk, mint egy közismerten szapora, egyben „színmagyar" rétegre tekint, így
felemelésüket nemzeti érdekként aposztrofálja. Ebben tehát osztja a népi írók véleményét,
ám a földreform elől kategorikusan elzárkózik. írásában a székesfehérvári járás 31
községével foglalkozik, kötetünkbe széleskörű munkájából a cselédség táplálkozását és
lakásviszonyait taglaló rész került. Előbbinél vizsgálati módszeréül a járásban élő
gyerekek teljes körű felmérését választja; az első osztályos elemisek szociális helyzetét
rögzíti. Megismerhetjük a kor gyermektáplálkozási standardját, valamint azt a szerző által
is kritikusan fogadott tényt, hogy az agrárlakosság az általa megtermelt tej-, zöldség-,
gyümölcs- és főzeléktermékek helyett a hús és tészta - centrikus táplálkozást preferálta. A
lakásviszonyok elemzésénél a szerző alapkérdései: hányan laknak a lakásban, hányan
alszanak egy ágyban és van-e külön konyha, kamra, valamint WC. A kötet többi szerző-
jéhez hasonlóan, Heller is előszeretettel ütközteti a törvényeket a valós helyzettel, bár néhol
mindezt fonák módon teszi.51 Az elmaradottság okaként egyes gazdaságok nemtörődöm-
sége, a hatóság puhakezűsége mellett legfőképp a mezőgazdasági lakosság nehezen
megváltoztatható „barbár szokásait" jelöli meg. A szegénység nála is potenciális veszély-
forrásként szerepel, így az ellene való küzdelem az adott politikai, gazdasági berendez-
kedése mellett folytatott harc egyben.

44 Steinecker Ferenc (1876-1938) - Egyetemi tanár, agrárpolitikus, a Földművelésügyi Minisztérium elnöki osztályfőnöke, a
Faluszövetség megalapítója.

45 Az érvényben lévő statisztikai besorolásnál például finomabban jár el, amikor hat kategóriára osztja a falu lakosságát.
46 Illyés Gyula: A puszták népe, 1937.
47 Bíró Judit: Hivatalos falukutalók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 233. p.
48 A világháború, Trianon, és ebből fakadóan a társadalom elszegényedése szerepelnek főbb okként.
49 1930-as népszámlálási adat, az eltartottak számával együtt értendő.
50 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 233. p.
51 Például a törvényhatóságok passzivitását a lakásépítések szabályrendelet-alkotásánál azzal magyarázza, hogy „tekintettel

voltak a szegény nép viszonyaira".
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Dr. Scherer Péter Pál munkájából (így látom én, 1938) kötetünk a falu legelesettebb-
jeivel foglalkozó részt ragadja ki. így nyerhetünk némi betekintést az alföldi időszaki
munkások, napszámosok, valamint a falu szegényeinek, nincstelenjeinek életkörülmé-
nyeibe, problémáiba. „A falusi szegény szinte leírhatatlan nyomorban tengeti életét."" -
írja kendőzetlenül, s részletes leírásai is arról tanúskodnak, hogy alapos ismeretekkel bír a
mezőgazdaságban élők helyzetéről. Természetesen ő is a nagybirtok fennmaradása mellett
kardoskodik, érvelése összecseng az eddig megismert szerzőkével.33 Szembenállása a népi
írókkal azonban talán náluk is élesebb54; leginkább „demagógiájuk", inkompetenciájuk"55

irritálja, valamint az a módszertani tény, hogy szépirodalmi eszközökkel akarnak
tudományos igényűnek tűnő könyveket írni. Név szerint említi a harmincas évek két nagy
visszhangot keltett szociográfiáját, Féja Géza és Kovács Imre munkáját." Az ő munkáját
azonban éppen Féja értékeli igen elmarasztalóan a Kelet Népében:

Mielőtt útra keltem, nézegettem Scherer úr könyvét, mely ellenünk, a mi hatásunk
tompítására készült. S eddig rendben is volna a dolog. Scherer úr azonban azt mondja
előszavában, hogy a »fajtája«, az alföldi magyar parasztság érdekében írta. Scherer
»fajvédő« fölénnyel bélyegzi »aszfaltszociológusoknak« pl. Kovács Imrét, aki az
imént szakadt ki az alföldi parasztságból."

Scherer kétségtelenül erős nemzeti identitása — Románia nevét még leírni sem hajlandó
- expanzív külpolitikát pártoló attitűddel társul, amit egyben a szociális problémák egy-
fajta szanálásaként is identifikál. Munkáját egyfelől célzatos igényesség jellemzi, ugyan-
akkor nála is megfigyelhető az a paternalista felhang, amellyel az alsóbb néprétegekre,
mintegy gyámolítandó, szerényebb intellektusú (és erkölcsű!) rétegként tekint. Őket a gaz-
datisztek, tiszttartók lelkiismeretes munkája védi meg a túlkapásoktól.

A népi írók természetesen más véleménnyel vannak a „munkaadók hajcsárairól":58

Ez a középréteg szűrte és alakította hatékonnyá a felső irányelveket. A különféle gazdák
nem voltak urak, egy-két kivétellel rosszabbak voltak azoknál is; az urak szolgái voltak."

Jól érzékelhető Scherernél a tendencia, ahogyan a „hivatalos" oldal a felelősséget a
„népre", jelen esetben annak képviselőjére (a summásgazdára) próbálja hárítani. Ezzel
szemben, mint láthattuk, a népi oldal reflexiója a „hivatalos" megbízott, a gazdatiszt
felelősségét boncolgatja.

Már Scherer művének ajánlása is komoly, tudományos művet ígér. Ugyanakkor a már
említett summásgazda ördögi megfestésénél szinte az általa kárhoztatott népi írók
módszertanát követi, mint ahogy az első fejezet zárásának patetikus hangneme is ilyen
irányba mutat. Ezt a hasonlóságot is egy-egy rövid idézettel szeretném érzékeltetni:

52 Biró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 295. p.
53 Ti., hogy a nagyobb számú cselédséget eltartani képes nagybirtok biztosabb megélhetést nyújt a törpebirtokoknál.
54 Egyes kérdésekben (dán népfőiskola-modell, szegedi egyetemisták kiszállásainak üdvözlése) azonban önkéntelenül is

egyetért velük.
55 Ezt városi származásukból eredezteti, ami azonban csak csak részben tekinthető igaznak.
56 Féja Géza: Viharsarok. 1937.; Kovács Imre: A néma forradalom. 1937.
57 Kelet népe, 1938. június, IV. évf., 6. szám, 130. p.
58 Veres Péter: Az Alföld parasztsága. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1986. 73. p.
59 Illyés Gyula: Puszták népe. Bp., Osiris Kiadó, 2003. 65. p.
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A summásgazda, aki az ilyen helyeken maga veszi fel munkásainak járandóságát,
feleségével - aki a csapat háztartásvezetője és szakácsnője - zsírtalan kotyvalékot főzet
embereinek, mert a maga számára gyűjti és teszi félre.**

Szabó Zoltán, a maga cizellált stílusában, némileg óvatosabban fogalmazva hasonlóan
vélekedik, mint Scherer:

Volt idő, amikor a summásgazda a munkásság vezetője és érdekeinek védője volt, ma
nem az. Voltaképpen kereskedik velük Munkájukat eladja a nagybirtoknak és lehetőleg
úgy adja el, hogy ő ne károsodjék. Hogy a munkás ne károsodjék, az másodlagos követel-
mény.61

Darvas természetesen ebben a kérdésben is Szabóétól élesen eltérő véleményt sugall:
A bandában, ahol én voltam, az egyik fiatalembernek éppen szülés előtt állt a felesége,

így egész nyáron nem tudott vele gondolni. A bandagazda tett neki félre mindig a tanyából
nekik kihozott ebédből62

A társadalmi feszültségek enyhítésére a nagy- és kisbirtok adóterheinek csökkentését
javasolja Scherer, kedvező hitelkonstrukciókat, pénzátcsoportosításokat, továbbá a
mezőgazdasági ipar kibővítését és a kubikosmunka felújítását ajánlja. Bűnbakként - a már
említett summásgazda mellett - a városi gyárak, vállalatok, bankok, s általában maga a város
jelenik meg, kapcsolódva ezzel az alábbiakban már megismert agrárius érvrendszerhez.
Figyelemreméltó, kétpólusú elképzelése a vidék felzárkóztatására integrálni igyekszik a
lokális problémamegoldás és a központi irányítás előnyeit. Nála is megjelenik a paraszt-
népesség felemelésének gondolata, amit célirányosan, a szakmai ismeretek kibővítésére és
a rendszerhűségre alapozna.63 Hiszen:

csakis a meglévő intézményeink és berendezéseink keretein belül, azok kiterjesztésével
vagy részbeni reformjával lehet az intézményes és biztos alapokra helyezett segítést
megteremteni, csak ez lehet tartós is, szemben a demagógia által hirdetett, de minden
ismeretet és reális alapot nélkülöző elgondolásokkal és tervekkel"64

Nyilván elsősorban a földosztásra gondol itt Scherer, amit értelmetlennek tart, „annyi
föld ugyanis az országban nem áll rendelkezésre, hogy mindenkit ki lehessen elégíteni
úgy, hogy a neki jutó földdarabkából meg tudjon élni, családját el tudja tartani."65 Mindez
számszerűsítve:

Sokat olvashattuk és hallottuk az utóbbi években -főleg a demagóg tollakból és beszé-
dekből, hogy a <3-3,5 millióo kitevő mezőgazdasági nincstelent (?) sürgősen földhöz kell
juttatni, mert különben a magyarságnak ezt a legértékesebb részét a teljes pusztulásnak
tesszük ki. Ezt a 3-3,5 milliós tömeget kellene tehát az 5.709.485 katasztrális holdat kitevő
500 holdon felüli birtokokból kielégíteni, tekintettel, hogy a meghagyandó birtoknagysá-
gokat 500 holdban kívánják maximálni (akár Oláhországban). Az ilyen beszéd a laikusok

60 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 285. p.
61 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Bp., Cserépfalvi Kiadó, 1938. 68. p.
62 Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Egy parasztcsalád története, Város a: ingoványon. Bp., Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1969, 71. p.
63 Szerepet szánna az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek és a Gazdaszövetségek is.
64 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 341. p.
65 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 277. p.
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számára szépen hangzik, azonban kevesen veszik figyelembe a következőket: az 5.709.485
katasztrális holdat kitevő és az 500 holdon felüli nagybirtokok 2666 birtokos tulajdonát
képezik, tehát ezek mindegyikének meg kell hagyni az 500-500 holdat, ami máris
1.333.000 holdat tesz ki. Ha ezt a mennyiséget levonjuk, akkor már csak 4.376.485
katasztrális hold terület maradna szétosztásra. Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy
a nagybirtokok területének körülbelül a fele szántóföld, a többi erdő, legelő, rét, nádas,
szőlő és adómentes terület (út, házhely, udvar, árok, stb., ezeket pedig a demagógia sem
kívánja kisajátítani), úgyhogy ennek az újabb 2-2,5 millió kataszteri holdat kitevő
területnek a levonása után körülbelül 2 millió katasztrális hold maradna, amit a 3 millió
mezőgazdasági munkanélküli részére telepítésre lehetne használni. Egy-egy leiekre vagy
1000—1200 négyszögöl jutna, joggal felvetődhet tehát az a kérdés, hogy ezen a semmiféle
megélhetést nem nyújtó kis darab földön talál-e biztosabb megélhetést az a mezőgazdasági
munkás, avagy pedig egy jól fizető nagybirtokon időszaki munkával? Ehhez több
kommentár nem szükséges, még akkor sem, ha azt a bizonyos 3-3,5 millió mezőgazdasági
munkanélkülit - bár ezt sosem hangoztatják - az eltartottakkal együtt értik.66

Itt egy pillanatra érdemes visszakanyarodnunk Kerék Mihályhoz, aki szerint azok,
akik az új földreform gondolatát elutasítják, azt hozzák fel, hogy a rendelkezésre álló

nagybirtok korántsem elegendő arra, hogy mindenki földhöz juthasson. Egyszerű számtani
művelettel kimutatják, hogy ha mind a hárommillió mezőgazdasági munkás <fejenként
csak 12 holdat kapna is, 36 millió holdra volna szükség, holott az egész ország területe
csak 16 millió hold, a nagybirtoképedig (500 holdig) kereken 5 millió kat. hold>. Ezzel a
megtévesztő és komolytalan érveléssel egy idő óta gyakran találkozunk. A számítás - az
első pillantásra látszik, hogy — hamis. Hiszen nem 3 millió családról van szó, hanem 3
millió leiekről, ezek felének egy kis földje is van, amit csak kiegészíteni kell; azután nem is
szükséges, és nem is lehet mindenkinek földet adni, mert munkás és cseléd a kisebb
gazdaságokban is kell stb."

Anélkül, hogy a számcsatában dönteni próbálnánk, érdemes megfigyelni a felek
érvrendszerének retorikai megformáltságát. Mindkét érvelés alapvető „gyenge pontja" a
„hárommillió nincstelen mezőgazdasági munkás". Abszurd helyzet, mert ugyanarról
beszélnek, csupán más megközelítésből tekintenek a kérdésre - s némiképp mindketten
csúsztatnak. Scherer utolsó idézett mondata arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem 3-3,5
millió földnélküli, potenciális földművesről van szó (amit a reformerek sugallnak), hanem
asszonyok, öregek és gyermekek teszik ki e szám nagyobbik hányadát. Mindemellett, az
osztást ezzel a számmal végzi! Kerék is arra mutat rá, hogy a földigénylők száma nem
hárommillió, ám, ő az ellentábor azon fogását emeli ki, amit Scherernél láthattunk.
Eszerint, ha a „hárommilliós agrárproletáriátus" szóba kerül, a konzervatívok sokallják a
számot, hiszen abba az eltartottak is beletartoznak, de ha „elméleti földosztást" kell
végezni, akkor erről a tényről „elfeledkeznek" és így valóban teljesen életképtelen par-
cellákat kalkulálnak ki. Az összehasonlítás külön érdekessége, hogy Scherer Pál annak a
Czettler Jenőnek ajánlja művét, akinek az iskolájából Kerék Mihály pályafutása indult.

66 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 282- 283. p.
67 Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 349. p.
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A következő tanulmányt az a - már említett - dr. Johan Béla jegyzi, akit joggal
tekinthetünk a kötet legismertebb szerzőjének. Bár, ezt egészségpolitikusi munkássága
mellett a nemrég személye körül kirobbant közéleti vitának68 is köszönheti, itt most egy
1939-ben megjelent szöveg részletével ismerkedhetünk meg. Johan doktor, egészség-
ügyért felelős belügyminisztériumi államtitkári pozíciót töltött be 1935 és 1944 között, így
diagnózisa — Gyógyul a magyar falu (1939) - gyanúsan propagandisztikusnak tűnik. Nem
szabad azonban leegyszerűsített konzekvenciát levonnunk; munkájának minőségét jelzi,
hogy szakmai segédkönyvvé vált, melyből kötetünk a közegészségügyi személyzettel
foglalkozó részt közli - mintegy hetven oldalon át. Terjedelmes műve fejezetein keresztül
megismerhetjük a tiszti főorvos, tisztiorvos, községi orvos, körorvos helyzetét, feladatait,
valamint a védőnő, a bába, a fertőtlenítő, az egészségőr, a húsvizsgáló és a halottkém
nehézségeit, munkakörülményeit. Mindezt ábrákkal illusztrálva, csoportokba és alcso-
portokba szedett feladatokkal együtt kapjuk kézhez, a korszellemhez illeszkedő, militáns
retorikával fűszerezve. Ennek hátterét egyrészt a tanulmány írásának idején éppen zajló
terület-visszacsatolások jelentették, másrészt pedig az állam fokozott érdeklődése „népe
jóléte" iránt, ami a harmincas évek közhangulatában mintegy „nemzetvédelmi feladattá"
nemesedett, és jelentős törvényekben manifesztálódott.69 Az általános lelkesedettség így
követelménnyé vált a megbízhatóság, képzettség kritériumai mellett a közegészségügyi
szektor alkalmazottaival szemben is. Johan doktor pontos instrukciókat ad a feladatok
végrehajtásának helyes módjára, illetve azok olyan jellegű tematizálására, mint például a
tiszti főorvos esetében, ahol megkülönbözteti a belső (irodai) és a külső (helyszíni)
munkákat. Legfőbb problémaként azt a paradox helyzetet emeli ki, hogy míg a legnagyobb
orvoshiány a kisfalvakban van, addig az orvostársadalom a kényelmesebb és jóval jobban
jövedelmező városi (magán) praxist preferálja. Rámutat arra a tendenciára is, hogy az
állam által nyújtott szerény fizetés hogyan kényszeríti a közegészségügyi szféra dolgozóit
mellékállás vállalására, ami következésképpen teljesítményük csökkenéséhez vezet az
állami praxisukban. Johan átszervezéseket eszközöl és méltányosabb fizetést javasol, a
rendelőhiányt pedig MABI-kölcsönnel,70 illetve a Falu Szociális Alap segélyével orvo-
solná. Már említett pedáns szövegszerkesztési technikája nem gátolja meg, hogy helyen-
ként költői képekkel színezze, tegye élvezetesebbé néhol száraznak tűnhető tényleírásait:
„A rögöt előbb fel kell törni, akkor lehet még csak a magot belevetni, és csak ezután
mutatkozik az ápolásra, a szerencsés külső körülményekre nagyon is rászoruló növény"71

- szemlélteti a kemény munka szükségességét, az orvos munkáját hátráltató egyes falusi
berögződésekkel kapcsolatban.

68 A vita vészkorszakbeli politikai ténykedése körül robbant ki 2006-ban, a nemzeti népegészségügyi program elnevezése
kapcsán.

69 Ilyenek a napszámbérminimum (1939) és a cselédbérminimum (1940) jogi megállapításai, de szintén jelzésértékű a
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium bekebelezése a Belügyminisztérium által (1932).

70 Az 1927-ben megalakult Magánalkalmazottak Biztosítási Intézete. Az 1927-'28-as biztosítási törvények lehetővé tették,
hogy a biztosítótársaságok lakásépítési hiteleket nyújtsanak. Ezzel főként vidéken éltek.

71 Bíró Judit: Hivatalos falukutalók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 390. p.

- 1 4 9 -



TÖRTÉNELEM - RÉGÉSZET

Utolsó két szövegünk szerzői foglalkozása: „szociális tanácsadó". Ezt a pozíciót 1938-
ban hozta létre a Belügyminisztérium azzal a céllal, hogy sokrétű állapotfelmérésük
alapján a hatalom képet kaphasson a támogatandó rétegek nagyságáról, illetve a segít-
ségnyújtás módjáról is tájékozódhasson. A szó legszorosabb értelmében vett „hivatalos"
falukutatásról beszélhetünk tehát, mégis a szociális tanácsadók sorában találjuk az
elsősorban népi szociográfusként számon tartott Szabó Zoltánt is. Ő a cserkészmozga-
lomtól indulva jutott el a kultúrpolitika bírálatáig, s addig a belátásig, hogy „az egyetlen
megoldás: a magyar társadalom szerkezetének átalakítása és egyensúlyának megterem-
tése."72 Szabó helyzete éppen e kettősség miatt vált nehézzé; jobboldalról folyamatosan
támadták vélt „túlzásai" miatt, míg a baloldalon gyakran csak „fehérlelkű öregcserkész-
ként"73 tekintettek rá, és hiányolták a „határozott világnézetet" és a „tisztázott programot".74

A szöveggyűjtemény azonban nem tőle, hanem egy kevésbé ismert szerzőtől kölcsönzött
tanulmányt. Vitéz Nádujfalvy József Somogyban, az ország második legnagyobb területű
vármegyéjében töltötte be ezt a tisztséget, ahol hatalmas munkával, óriási adatbázist hozott
létre. Demográfiai, közegészségügyi, tevékenységszerkezeti, gazdálkodási, birtokszerke-
zeti kimutatásokat aprólékosan taglaló munkája a „ Somogymegye szociális és gazdasági
helyzetképe" (1939) címet viseli; ebből Bíró Judit a földkérdéssel és a munkáskérdéssel
foglalkozó részeket közli. Nádujfalvy alapállása is igazodik a kötet többi szerzőjéhez: a
nagybirtok megtartása szükséges, lévén a nagyszámú mezőgazdasági személyzetet foglal-
koztatni képes szerkezetet nem lehetne úgy életképes kisparcellákra tagolni, hogy abból
minden érintett részesülhessen. Ehelyett szerinte szükséges lenne „a falura kiterjedő
gazdasági irányítás kiépítése, a gazdasági szakoktatásnak és szövetkezeti alapismere-
teknek a felsőbb népiskolai tananyagba való beágyazása, értékesítési rendszerünk további
fejlesztése, a népi táplálkozásnak bizonyos fokú átállítása és javítása és végül a megfelelő
exportpiacoknak a megszervezése is".75 A elégedetlenkedéseknek elejét veendő, szeren-
csésnek vélné, ha az agrárszférában is előtérbe kerülne a pénzbeli fizetség a - nehézkes és
visszaélésekre lehetőséget teremtő - természetbeni juttatásokkal szemben. Önkéntes bizto-
sítást, a munkaidő szabályozását, továbbá részleges fizetett szabadság bevezetését javasol-
ná a mezőgazdaságban. Munkájának nyelvezetét helyenként átitatja a „fajpolitika"
előretörése,76 s ebbe a kontextusba illeszkedik a széles körben elterjedt egykézés nemzet-
védelmi szempontból való stigmatizálása is. Megjegyzendő, hogy bár roppant részletes
leírásai megnehezítik tanulmányának recepcióját, a kötetben szereplő, munkássággal
foglakozó fejezet végén található összefoglalás - segítvén az olvasót - kiemeli a fejezet
leglényegesebb elemeit. Óriási mennyiségű adatot közlő tanulmányában táblázatok,
kimutatások armadájával szemlélteti a probléma súlyosságát, pontos helyzetleírása mellett
azonban nem kerülik el figyelmünket az olyan mondatai, miszerint például a cselédség
„szerény, munkabíró és erősen nemzettartó elem, amennyiben szaporodóképessége nagy

72 Szabó Zoltán: Cifra nyomorusúg. Bp., Cserépfalvi Kiadó, 1938. 277. p.
73 Cs. Szabó László: Illyés Gyula: Puszták népe. Nyugat, 1936/6
74 Veres Péter véleménye. Idézi: Huszár Tibor; Szabó, 1938, K .
75 Biró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 444^45. p.
76 A „népesség fajfenntartó ereje, vagy a „biológiai értékállomány" kifejezés is abba a miliőbe illeszkedik, amelyet egyszerre

- és egymástól nem teljesen függetlenül - határoz meg a zsidótörvények légköre és a hatalom agrárnépesség felé forduló
figyelme.
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és mint emberanyag, a katonaságnak legjobb rezervoárja".77 Ez is jellegzetes agrárius érv,
melyre Kerék már többször idézett munkájában így reagál:

Arra nincs szükség, hogy a koldusok és a nyomor színvonalán tengődök szaporodjanak.
Nem lehet nyeresége a társadalomnak, sőt, nagy veszedelmet jelent, ha csak a sorsa miatt
joggal elégedetlenkedő proletariátus tömege növekedik. ... Amíg tehát az életben lévők
emberi sorshoz juttatásáról nem gondoskodunk, hipokrízis a földreform ellen azzal érvel-
ni, hogy a proletár jobban szaporodik, mint a birtokos paraszt."

Az érvelésekből jól kivehető a problémához való két - különböző, de végcéljában
egyezni látszó - hozzáállás. Nádujfalvy - igazodva az agrárius érvrendszerhez - a cseléd-
ségre, mint egy háborúban bevethető, embermasszára tekint elsősorban. Ne feledjük azon-
ban, hogy az I. világháború egyik legfontosabb konzekvenciája az a felismerés volt,
miszerint, a XX. században a komoly katonai siker legfőbb előfeltétele, az „anyagcsata"
megnyerése. Tehát mindenben (hadiiparban, hadtápban /mezőgazdaság/ és mindenekelőtt
emberanyagban) felül kell múlni a riválisokat. Mivel a Horthy-korban hivatalos
államideológiává vált a revízió, sokak szemében prioritást is élvezett a reformokkal és a
modern szociálpolitikával szemben. Mint láthattuk, Kerék kiindulópontja is a trianoni
határ ledöntése volt, ám ő ehhez egy biztosabb hátországot tartott szükségesnek. A
földreform tehát, „nagy nemzeti törekvéseink legszentebbjét", a revíziót szolgálná. Az,
hogy ez a gondolat mennyire volt őszinte és mennyire pragmatikus, természetesen megint
egy más kérdés. A földreformot azonban még ilyen körítéssel sem sikerült véghezvinni.

A kötet szerkesztését dicséri, hogy végére került a talán legizgalmasabb tanulmány,
amely dr. Soproni Elek tollából származik, s A kultursarok gondjai (1940) címet viseli. A
Sopronvármegye szociális és gazdasági viszonyait taglaló munkából a szöveggyűjtemény
a Különleges feladatok című fejezetet közli, amely a háziiparral, a „cigánykérdéssel", a nem-
zetiségi kérdéssel, valamint a telepítésekkel foglalkozik. Soproni doktor egyetemi ösztön-
díjasként a szociológiai tényrögzítés módszereit is elsajátította, amit majd egy évtizedig
kamatoztathatott a közigazgatásban eltöltött évei alatt. Mivel munkája megírása előtt két
évig kutatott a megyében, így valóban képzett szakember, aki az elméleti ismertek mellett
a gyakorlati élet - gyakran az elméleteket meghazudtoló - tanúságaival is bír. Dolgozata
egy speciális helyzetű régiót (Sopronvármegye) vizsgál, egy speciális történelmi hely-
zetben (az Anschluss után). E tradicionálisan erős német lakossággal bíró vidék ugyanis
1938. március 12-től határos lett azzal a Német Birodalommal, melynek össznémet
ambíciói köztudomásúak voltak már a korban is. Ebben a szituációban Soproninál termé-
szetesen átértelmeződnek a több évszázados kapcsolatok. Az eddigi, üdvözölt német piac
helyett immár valós veszélyforrásként jelenik meg a náci Németország, amely már nem a
magyar kézművesség és háziipar termékeit szívja fel, hanem egyenesen magát a
munkaerőt. A német gyárak, földek tömegével csábították vendégmunkára a határmenti
régió többnyire német, vagy horvát anyanyelvű lakóit. Szerzőnk a helyzetet csak lokálisan
tartja üdvözlendőnek (a munkanélküliség visszaszorítása szempontjából), országos
szempontból azonban „nemzeti öncélúságunk"79 kerül veszélybe azáltal, hogy előállított

77 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 457. p.
78 Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., Mefhosz Könyvkiadó, 1939. 384. p.
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termék helyett a munkaerő kerül külföldre. Ezért érdemel külön fejezetet a háziipar, lévén
általa a vidéki lakosság télen is némi bevételhez juthat, ami távol tarthatja a külföldi
munkavállalástól, valamint a szélsőséges politikai irányzatoktól. Szerzőnk fejlődést diag-
nosztizál e szektorban, amit további „propagandával"80, szervezéssel tovább fokozhatónak
vél. Az egyes falvak háziiparának elemzésekor - például a bősárkányi gyékényfonás, vagy
a höveji hímzés kapcsán - gazdasági leírásaihoz olvasmányos néprajzi hátteret fest.
Kevésbé idillikus az a kép, ami az állítólagos sopronvármegyei „cigánykérdés" kapcsán
tárul elénk. Mivel a vármegye lakosságának mintegy fél százalékát (831 fő) adja a
cigányság, már a külön fejezet léte is inkább magyarázható országos tendenciákkal, állam-
hatalmi célkitűzésekkel, mint a reális veszélyérzettel. Retorikája itt a legradikálisabb:

„A helyes népesedéspolitika irányításához, a magasabb rendű, jobb emberfajta kiter-
meléséhez nélkülözhetetlen a magyarságot összetevő népcsoportok biológiai értékének
megállapítása.""

— írja, mielőtt név szerint is hivatkozna a hazai eugenika legjelentősebb alakjára,
Méhely Lajosra. Rendkívül sötét képet kapunk a cigányságról ebben a fejezetben; Soproni
„faji, fajbiológiai rendszabályok" kapcsán a náci Németországot sejteti példaként a kérdés
megoldására, s „büntető munkatáborokat" maga is javall. A telepítésekkel foglalkozó
fejezetben ugyanakkor kifejti, hogy a telepítések mesterséges és költséges beavatkozást
jelentenek a társadalmi életbe, s csak akkor tartja megfontolandónak e lépéseket, ha
honvédelmi, illetve szociális szempontok indokolják őket. A telepítéseket Sopronpusztára,
az ún. Piusmajorra8: és a Hanság területére tartaná elképzelhetőnek, utóbbinál akár munka-
táborok felállítása árán is. A vármegye telepítési problémáit így saját határain belül
megoldhatónak véli, ellenben javasolja a megbízhatatlan, lázongó elemek áttelepítését a
határon túlra. Nemzetiségpolitikai szempontból viszont ez a megoldás nem jöhet szóba,
mivel a határmenti községek nemzetiségei túlságosan zárt tömböt alkotnak ahhoz, hogy
azokat telepítésekkel esetleg meg lehessen bontani.

A kötet szerzőinek közös kiindulópontja tehát a nagybirtok védelme,83 amit a mezőgaz-
dasági személyzet számára is a legideálisabb berendezkedésként definiálnak. Ezért - bár
témaválasztásuk ugyanaz, s módszerük is hasonlít helyenként - teljesen más következteté-
seket vonnak le ugyanarról a tárgyról, mint a „népi" írók. Láthattuk, hogy bár a szerzők
esetleges javaslatai, konklúziói különbözőek, szanálási koncepcióiknak a nagybirtok adja
a keretet; ez az a játéktér, melynek keretein belül megoldhatónak - vagy legalábbis
mérsékelhetőnek - tartják a válságot. Áthatja szövegeiket egyfajta atyáskodó szellem és
patetikus hangnem, mellyel a joviálisnak, vagy éppen lustának - de mindenképpen
gyámolítandónak - tartott vidéki népesség felé fordulnak. A szöveggyűjtemény ezáltal
nemcsak a szociálpolitikai érvrendszerek és társadalomelemzési technikák megismerését
segíti, de bepillantást ad a kor gondolkodásmódjába is.

79 Gömbös Gyula által elhíresült kifejezés, amely erős állami hatalmat és abból fakadó, csak saját érdekeink mentén
szerveződő külpolitikát takar.

80 A „propaganda" kifejezés itt lényegében egyezik a mai PR fogalmunkkal.
81 Bíró Judit: Hivatalos falukutatók, szerk. Bíró Judit, Bp., PolgART Könyvkiadó, 2006. 505. p.
82 A győri római katolikus püspökség tulajdona.
83 Csupán Kun doktor szövege nem illik egészen ebbe a koncepcióba, nyilván már témaválasztása miatt sem.
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A hivatalos falukutatás egyik legalaposabb munkája Rozsondai Károly és Sümeghy
József Sopronbánfalvát bemutató mintegy 180 oldalas kis monográfiája. Koncepcionális
„falutanulmány és községrajz", mely sok tekintetben követi korának falukutatási standardját,
ám alaposságával,84 gazdag és változatos ábráival, kihajtható grafikonjaival, „hangulatos"
rajzaival, légi felvételeivel meg is haladja azok színvonalát. Mindezt megerősíti az a tény
is, hogy „A Magyar Társaság Falukutató Intézetének 1935. évi országos községmonog-
ráfia pályázatán első díjat és Széchenyi érmet nyert"85 munkával állunk szemben, melyet
maguk a szerzők is „valami vezérkönyvfélének" tekintettek és elsősorban a falusi intelli-
genciának szánják, a „táj és a nép élete közötti egészségtelen űr" mérséklését elősegítendő.
Munkájukat 1937-ben adták ki, abban az évben, amikor a népi szociográfiák két alap-
műve86 is megjelent. E művekre bár utalásokat tesznek, nyoma sincsen annak a mindent
elsöprő ellenszenvnek, amely egyes kollégáikat jellemezte írásaikban. A Horthy-korszak
alaptézisét azonban osztják, amikor is kötetüket „az elhagyott szülőföld szép határának, a
Déli Kárpátokban meghúzódó brassómegyei „Zajzon községnek" ajánlják művüket,
„elszakíttatásunk tizennyolcadik évében."

Sopronbánfalva több szempontból is egyedi községnek tekinthető, így falumonográfiája
a laikus olvasó számára is érdekes lehet. Az alábbiakban a legfontosabb sajátosságokat
emeljük ki:
1.) Határhelyzete, és lakosságának etnikai összetétele miatt erős (szellemi és gazdasági)

szálak kötik a szomszédos „Burgenlandhoz", valamint általában véve a németséghez.
Ez a határhelyzet természetesen a kutatás szempontjából sem lényegtelen, s nem is
egyedi választás, ahogyan ezt a Cifra nyomorúságnál is láthatjuk. („Ez a táj közvetítő,
afféle híd a két pólus között, kiegyenlítő és kibékítő... ")"

2.) Szorosabb értelemben vett határhelyzete Sopron városához köti. Ez a kapcsolat
szintén megfogható „lelkület" terén (lásd a városból mulatni járó üdülők züllesztő
hatását), de gazdasági téren szintúgy.

3.) Az országban ekkor ez volt az egyik legnagyobb népsűrűségű község,
4.) gazdasági cselédek szinte egyáltalán nincsenek, napszámos is kevés,
5.) mivel sokáig azon kevés falvakhoz tartozott Bánfalva, melyek nem vetettek ki

„szegényadót", kétségkívül a tehetősebb községekhez sorolhatjuk. Nyilván - a helyi
kötődésen és az egyediségeken88 túl - ez is motiválta a „hivatalos" falukutató-párost
abban, hogy e több szempontból is „határhelyzetű" községet ideális terepnek érezzék
falumonográfia-írásra.

84 Az előszó - és a köszönetnyilvánítás - után beszúrt bőséges irodalomjegyzék is alátámasztja ezt.
85 Rozsondai Károly, Sümeghy József: Sopronban/alva. Falutanulmány és községrajz. Sopron, Röttig-Romwalter Ny., 1937.

3.p.
86 Féja Géza: Viharsarok; Kovács Imre: A néma forradalom
87 Szabó Zoltán: Cifra nyomoruság. Bp„ Cserépfalvi Kiadó, 1938. 11. p.
88 Az egyedi falvakat nem ítélte azonban minden falukutató ideális terepnek, (lásd: Darvas, i.m., 125. p.)
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Mindkét szerzőn érződik - a szó legszorosabb értelmében vett - iskolázottság, ami nem
meglepő, lévén erősen kötődnek az oktatási intézményekhez. Módszertani szempontból
sokat megtudhatunk munkájuk bevezetőjéből; többek között „vezérfonalaikat", forrásaikat,
de azt az igényt is, ahogy a falut belülről látó ember széleskörű ismereteit a községet
kívülről objektívebben szemlélő köztisztviselő szűrőjén át tálalják.

A szakszerűséget s a megfelelő tudományos megalapozottságot pedig úgy igyekeztünk
biztosítani, hogy egyes kérdéscsoportokat megfelelő szakemberek segítségével állítottunk
össze, vagy a szükségeshez képest szakbírálat alá bocsátottuk.™

— közlik már a mű elején. A technikai részletek hangsúlyozása célzatos, lévén elsősor-
ban mintát kívántak adni követőik számára. „A múlt feltárása után a mai helyzetnek a jövő
számára való adatszerű rögzítése volt a dolgozás egyik alapszempontja"90 - vallják. Szer-
zőink magánvéleményüket nem erőltették a szövegre, mint ahogy nem állnak semmiféle
irányzat szolgálatában sem; a szélsőségektől (Jobboldali hitlerizmus", „nemzetközi
szocializmus") óvnak és tartanak. A Harmadik Birodalom közelsége azonban szellemileg
sem hagyja érintetlenül az egyébként is tradicionálisan nyugatra húzó, döntő többségében
német eredetű vidéket. Ebben, valamint a baloldali pártok, mozgalmak iránti ellenszenv-
ben - mint ahogy akkor az egész „hivatalos Magyarország" - a szerzőpáros is osztozik
némiképp. Az alábbi sejtelmes megfogalmazás is ezt példázza: „A szociáldemokrata párt
helyi csoportjának is van könyvtára. Hogy mit tartalmaz és mennyit, azt nem tudjuk."91

Sikerüket azonban nem tagadják: „A lakosság politikai érzülete képviselőválasztáskor
különösen felélénkül; zöme a szociáldemokrata jelöltet... támogatja."'2 Ezzel szemben a
„néhány darab" előfizetéssel bíró Völkischer Beobachtert éppen csak megemlítik egy
felsorolás végén. A vidéki lakosság általános táplálkozási standardjának terén - mint láttuk
- egységfront alakult ki a népi szociográfusok és a hivatalos falukutatók között. Ebben
Sopronbánfalva sem jelent kivételt; a helyzetet itt is aggasztónak tekinthetjük. Mivel a
község nem tekinthető hátrányos helyzetűnek, a primitív, egyoldalú étkezés nem a
háziasszonyok dicsérete. Ez a kritika szintén közös pont a kutatásokban, mert ahogy Illyés
fogalmaz a konvencióként kapott liszt felélése utáni időszakokról:

...Amikor kifogyott, akkor az asszonyok a marharépát igyekeztek élvezhetővé vará-
zsolni. Kevés sikerrel; a főzéshez valóban nem értettek sokat, társadalomtudósainknak
ebben is igazuk van."

Ha az „is" kifejezést itt inkább — valószínűleg jogosan - az Illyés szövegekben gyakorta
megjelenő malíciának is vesszük, az egyező vélemény e - központinak nehezen nevezhető
- témában népi oldalról deklaráltnak tekinthető. Jelentősebb kivétel ez alól talán csak

89 „A falu lakosságúnak zömét az iparossegédek és a gyári munkásság alkotja. A helybeli munkaadó kevés. így leszögezhetjük,
hogy Bánfalvának a megélhetési alapja Sopron" (Rozsondai, Sümeghy, i.m., 9. p.)

90 Rozsondai Károly, Sümeghy József: Sopronbánfalva. Falutanulmány és községrajz. Sopron, Röttig-Romwalter Ny., 1937.
9.p.

91 Rozsondai Károly, Sümeghy József: Sopronbánfalva. Falutanulmány és községrajz. Sopron, Röttig-Romwalter Ny., 1937.
114. p.

92 Rozsondai Károly, Sümeghy József: Sopronbánfalva. Falutanulmány és községrajz. Sopron, Röttig-Romwalter Ny., 1937.
137. p.

93 Illyés Gyula: Puszták népe. Bp., Osiris Kiadó, 2003. 73. p.
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Veres Péter, aki eléggé elmarasztaló véleménnyel van a „saláta-szociológusokról", „saláta-
prófétákról".94

A tanulságokat szerzőink hat pontban összegzik. Ezek egyrészt az országhoz való hűség
fontosságát, a szélsőségektől való óvást célozzák és a falusi intelligencia szerepét emelik
ki; másrészt gazdasági, közigazgatási és egészségügyi reformokat sürgetnek az állam-
apparátustól. A szegénység kötetünkben is, mint erkölcsi kategória jelenik meg - kapcso-
lódva ezzel a hivatalos oldal egyik legáltalánosabb nézetéhez. Elgondolkodtató azonban az
a fejtegetés, miszerint „nem egészséges a jelenlegi helyzet, hogy a többséget képviselő
ipari munkásság érdekeit igen könnyen érvényesíteni tudja".95 Természetesen lehet, hogy
e sokféleképpen értelmezhető mondat mindössze szolidaritást jelent a községben
kisebbségben lévő földbirtokosság felé, de a falu felvirágoztatása, a „fajkeveredéssel is
felfokozott népi erő" és a „céltudatos irányítás" mellett már egyértelműen a negyvenes
évek előszeleként értelmezhető. A kötet - alaposságához, részletességéhez hűen - néhány
hivatkozott latin-, német- és magyar nyelvű oklevéllel zárul.

Szerencsére nem a Sopronbánfalvát bemutató munka az egyetlen ma is hozzáférhető
dokumentum a Magyar Társaság Falukutató Intézetének96 pályázati anyagából. A társaság
- amely egy agrárius konzervatív csoport volt - az irodalmi szociográfiákhoz képest „a
falukutatást tudományosabban gondolta el, lényegében a korábbi konzervatív kezde-
ményezéseket kívánta folytatni."97 Az intéző bizottságban olyan ismert neveket találunk,
mint Czettler Jenő, Kerék Mihály, Fodor Ferenc, Karácsony Sándor, Györffy György vagy
Teleki Pál. „Az intézet serkentette a falukutató beszámolók és riportok megszületését"98,
ám gyakorlati „tevékenysége könyvkiadásra és egy pályázat kiírására korlátozódott. 1935-
ben jelentették meg Bodor Antal: A falukutatás vezérfonala című könyvét, egy gigantikus
méretű kérdőívet, amely a közigazgatási tisztviselő gondolatmenetét követve a falu teljes
extenzív leírását követeli meg".99 Az elméleti munkáknál azonban fontosabbnak bizonyult
az 1935-ben kiírt pályázat, amelyre többek között Szabó Zoltán is beküldte Tardról szóló
dolgozatát, a későbbi nagy vihart kavart A tardi helyzet gerincét. A pályázók többsége azon-
ban „falun élt, általában a falusi intelligencia tagjai: tanítók, jegyzők, lelkészek, faluról
származó és oda visszatérni szándékozó tanító jelöltek, valamint néhány szélesebb látó-
körű kisgazda. Tehát, csupa olyan laikus, akinek az írás, a tudományos igényű adatgyűjtés
és feldolgozás nem volt kenyere, de jól ismerve saját faluja helyzetét, az ott élő emberek
problémáit, külső ösztönzés hatására tapasztalataikat, megfigyeléseiket, véleményüket
megkísérelték felvázolni, összegezni, falujuk korabeli állapotáról leírást, elemzést készí-
teni."100 Tartalmilag azonban megkerülték az alapvető és lényegi kérdések végiggondo-
lását, nevezetesen a földreform és a paraszti társadalmi önigazgatás kérdését, s igazodtak

94 Veres Péter: Az Alföld parasztság. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1986. 82-83. p.
95 Rozsondai Károly, Sümeghy József: Sopronbánfalva. Falutanulmány és községrajz. Sopron, Röttig-Romwalter Ny., 1937.

169. p.
96 Vezetője a már emiitett Steinecker Ferenc, egyetemi tanár, szociálpolitikus.
97 Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1985. 61. p.
98 Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Bp., Püski Kiadó, 1989. 99. p.
99 Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1985. 62. p.
100 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 6. p.

- 1 5 5 -



TÖRTENELEM - RÉGESZET

a hivatalos falukutatás legfőbb sarkpontjához, a nagybirtok érinthetetlenségéhez. Reform-
tervezeteik szociálpolitikai jellegűek, módszerükben pedig szintén a hivatalos falukuta-
táshoz igazodnak, amikor - az éppen az Intézet által kiadott - kérdőíves adatgyűjtést pár-
tolták.i01 Ez nem minden szöveg esetében jelentkezik azonban táblázatokban és részletező,
adatgazdag kimutatásokban. A kettősség, amely Bíró Judit válogatását jellemzi (lelki
természet - egzakt adatok) itt is meghatározó; sőt egyes tanulmányoknál már címüknél'02

fogva is az előbbi felé billen a mérleg nyelve. A szerzők egy része munkájához történeti
részt is csatolt, így lényegében helytörténeti monográfiát írt, míg mások a szinkronelemzés
segítségével klasszikus szociográfiát küldtek be a pályázatra. „Érdemes összehasonlítást
tenni a népi szociográfiák terület- illetve témaválasztásával. Ugyanis azok többségének
színhelye az ország észak-keleti, tiszántúli, alföldi részén található (Tardi helyzet, Cifra
nyomorúság, Néma forradalom, Viharsarok, Darvas József, Erdei Ferenc, Veres Péter szo-
ciográfiái)",'03 Torkos Veronika válogatása azonban elsősorban a dunántúli falvakra kon-
centrál. Ő a beérkezett 57-60 pályamű közül 14-et mutat be Falurajzok 1935 c. munká-
jában. Természetesen Dunántúlon belül is különböző területi pozíciójú és szociális helyze-
tű falvakat találunk. Zala és Vas megye egy-egy falujában kiegyenlített birtokszerkezet
mellett a kis- és törpebirtokosok jó értékesítési és munkavállalási lehetőségeket ki-
használva viszonylag elfogadható életfeltételeket tudnak teremteni, míg „Veszprém megye
két falujának kisbirtokosai és egy-két holdas gazdái a kilátástalanság és a nyomor szorítá-
sában élnek (Dudar, Oroszi), amit e munkák íróinak patetikus előadásmódja még külön ki
is hangsúlyoz ... Lényeges differenciáló szerepet tölt be egy-egy speciális gazdasági-
földrajzi adottság. Példa erre egy iparosodó község, Zagyvapálfalva esete, amely kevés
ponton hasonlítható össze a könyv másik (palócok lakta) nógrádmegyei falujával, illetve
annak leírásával. Ilyen sajátos tényező a főváros közelsége is, amely szintén befolyá-
solhatja egy falu életét, mint azt Pécel példáján is láthatjuk."'M A szövegek - a szerzők
sokszínűségéből adódóan - természetesen mind színvonal, mind nyelvezet terén eléggé
széles skálán mozognak. Mindenképp megjegyzendő azonban, hogy 1935-ben még nem
olvashatták azokat a hazai szociográfiai alapműveket (Néma forradalom, Cifra nyomo-
rúság, Viharsarok, A puszták népe ...), melyek bár „népi" oldalról érkeztek, ám stiláris út-
mutatást mindenképp jelenthettek volna számukra. A szövegek sokszínűségét három
kiragadott példával szeretném bemutatni:

A barátkozás igyekezetével küzdőm le az első hűvös fogadtatást. Ahogy mind jobban
belelátok mindennapi életükbe, egyre tisztábban érzem, hogy számomra ezúttal a falu lelke
a legérdekesebb és legizgatóbb kérdés. Gazdasági, kulturális, társadalmi, néprajzi körül-
mények: mind-mind előidézői és még inkább következményei annak a lelkületnek, melyből
itt nemcsak a várostól, de bizonyos fokig a többi falutól is elkülönülő, sajátos élet virágzott
ki.

101 Megemlítendő, hogy nem minden falukatató csoport tette magáévá ezeket az elveket. A népi írók gyakran spontánabb,
intuitívabb közlésmódja értelemszerűen háttérbe szorítja a kérdőíves módszert, ám a már említett kemsei munkacsoport
véleménye szerint is „csak igen felszínes és sablonos eredményt lehet elérni" így. (Lipp, i.m., 127. p.)

102 Pl.: Tomori Viola: Hollókő - Egy palóc falu lélekrajza. Grieszháber Endre: Majos nagyközség lakóinak lelkülete, kultúrája.
103 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 9. p.
104 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 9-10. p.
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Számsorokba rótt adatokkal ezt a külön világot sosem közelíthetem meg. S a gazdasági,
kulturális, történeti és néprajzi tényezők összehatásának játéka is csak akkor válik
világossá, ha ismerjük azt, ami valamennyiöket meghatározza: a falu lelkét.

(Tomori Viola: Hollókő - Egy palócfalu lélekrajza)m

Kunágota község Csanád-megye mezőkovácsházi járásában, a trianoni határ közelében
fekszik. Lélekszáma az 1930. évi népszámlálás idején 6964 főnyi volt. 13237 kat.holdnyi
határának közel fele a kisgazdák, többi része pedig 9 közép- és nagybirtokos család kezén
van.

Kunágotának a régi Maros törmelékkúpján, a Maros és Kőrösök közti hátságon
kialakult kitűnő termőtalaja kötött fekete réti anyag, részben pedig barna mezőségi föld,
agyagos vályogtalaj, mely a Maros és Kőrös folyók szabályozása után lényeges változáson
ment át.

(Seres József: Kunágota község társadalomrajza)'06

Egy kis hiba volt ezzel a nemességgel, az tagadhatatlan. A nagybirtok a rang, egy kis
rátartiság miatt az emberek elurasodtak. Persze néhány család alól el is csúszott a vagyon.
Az utóbbi időben is négy olyan ember került szegénységbe, a faluban, akik mind bírók
voltak. Pedig szokás-mondás: a legokosabb emberek kerülnek ide. No de hiába „ha a
gazda tönkremegy, mit lehet várni már ott a cselédektől"?! A bíró pedig gazdája a falunak
Azért jó lenne a jegyzőuraknak ha nem mind olyan embereket szednének melléjük
vezetőknek, kik jól tudnak parolát adni, bókolni őnagyságának, hanem szemügyre venni,
megismerni kellene a gazdákat, hogy sajátjukban is miként eveznek, úgy bízni ilyenekre a
falut.

(Kövér Lajos: Nagyszakácsi község monográfiája)107

Talán ez a három kiragadott példa is érzékelteti, hogy mennyire más közegből érkeztek
a szerzők, s hogy ez hogyan befolyásolta a témához való viszonyukat. Tomori Viola, aki a
szegedi agrár-settlement csoport108 tagja volt, a tudományos oldalt képviseli a pálya-
munkák között. Mint láttuk, a néplélektannak nagy hagyománya volt a korban, ez a fajta
látásmód jellemzi munkáját - már témaválasztásától fogva. Azonban nemcsak formailag,
hanem tartalmilag is érdemes figyelni a szövegre. Tomori dolgozatának nyelvezete
ugyanis koncepcionális okokból ennyire művészi, hiszen fő belátása az, miszerint
„számsorokba rótt adatokkal ezt a külön világot sosem közelíthetem meg ". A falu lélektana
minden más szempontrendszert maga mögé utasít, így megismerése a legfőbb feladatként
artikulálódik. Nem érdektelen a pályamű összevetése Szabó Zoltán Cifra Nyomorúsá-
gának Hollókőt érintő részével. Ez a munka természetesen teljesen más alapsémára épül,
melynek csupán egyik - bár nem lényegtelen - eleme a néplélektani összefüggések
tárgyalása. Tomori tartózkodik a határozott kijelentésektől, falurajza inkább bemutató-

105 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 107. p.
106 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 15. p.
107 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 141. p.
108 Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
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leíró jellegű, míg Szabóé bátrabb hangvételű, értékelő. A,, Tárd község társadalma" című
munkájával a pályázaton maga is induló Szabó helyett itt ugyanis már a „népi" szociog-
ráfus író szabadabb szövegét olvashatjuk. A falu feletti várromot érintő mondataik ilyen
szempontból is érdekesek, hiszen érzékeltetik stílusuk különbözőségét:

A válogató értékelést bizonyítja, hogy a falu felett emelkedő hatalmas várrom
úgyszólván egyáltalán nem foglalkoztatja képzeletüket... Évtizedeken át élnek mellette és
mégcsak azt sem tudják, hogy ki építette, ki lakta, stb.'m

(Tomori Viola: Hollókő - Egy palócfalu lélekrajza)

„ Telefon nincs, minek is lenne, a posta is csak hetenként háromszor, kedden, csütörtökön
és szombaton jön fel. A világ messze van innen és ország-világ felöl a hollóköiek szép
csendesen elpusztulhatnának szép hegyeik között és romantikus várromjuk alatt."0

Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság

A Kunágota társadalmát taglaló idézetünk a tudományos oldal egzaktabb vonalát követi.
Seres József tanító munkája inkább alaposságával, mintsem költői képeivel tűnik ki, ám
nyelvi megformáltsága még mindig jóval igényesebb, mint Kövér Lajos munkájáé. A
falusi gazda szövege elsősorban nem is ezért érdekes, hanem, mert bepillantást enged a
réteg gondolkodásmódjába, patriarchális világszemléletébe („A bíró pedig gazdája a
falunak"). Eszerint a probléma gyökere a megromlott erkölcsökben keresendőek, nem
pedig a rendszer alapszerkezetében. A falu irányítására hivatottaknak jó példával kellene a
nép előtt járniuk, mert csak így várhatnak el hasonló viselkedést a falu népétől. Ennyiben
tehát elismeri a vezetők felelősségét -jelen esetben gyarlóságát - Kövér.

Ez a dolgozat nem a teljesség igényével készült, hiszen egy tanulmány keretein belül
próbált megfelelni eredeti célkitűzésének, ami a népi és a hivatalos falukutatás viszo-
nyának bemutatása, értékelése volt néhány kiragadott szöveg által. A tanulmányozott
munkák alapján tapasztalataimat az alábbiakban próbálom összefoglalni.

A népi és hivatalos falukutatás alapdistanciája - mint már többször említettük -, hogy
amíg utóbbiak szanálási kísérleteiket a rendszer (nagybirtok és államhatalom) keretein
belül képzelik el, addig a népi szociográfusok bátrabban nyúlnak a radikálisabb újítá-
sokhoz, így a földreformhoz is. Láthattuk, hogy a hivatalos oldal főbb javaslatai egyrészt
a háziipar fellendítésére, telepítésekre, haszonbérletre vonatkoznak, másrészt szociálpoli-
tikai jellegűek (adócsökkentés, béremelés, hitel-lehetőségek, pénzátcsoportosítások).
Azonban azt sem állíthatjuk, hogy a népi oldal egységes koncepcióval lép fel probléma-
megoldás terén. Illyés Gyula és Erdei Ferenc1" szerint a pusztuló paraszti kultúra számára
az egyetlen út a polgári társadalomba való betagolódás, Veres Péter és Darvas József ezzel
szemben a „hanyatló polgári rend" helyett egyfajta szocialisztikus parasztdemokráciában
gondolkodik, míg Kovács Imre és Szabó Zoltán ideálja a kisparaszti, kispolgári társa-
dalom. Szabó Zoltán azonban - mint láttuk - szociális tanácsadóként a kormány törek-

109 Torkos Veronika: Falurajzok. 1935, szerk. Torkos Veronika, Bp., 1990. 107. p.
110 Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. Bp., Cserépfalvi Kiadó, 1938 , i.m., 53.
111 Erdei Ferenc (1910-1971) - Az egyik legkiemelkedőbb, legképzettebb szociográfus a korban. A paraszti polgárosodás

esélyeit - a '30-as években - a tanyás mezővárosi fejlődés által tartaná ideálisnak.
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veséiben is segédkezett, amit leginkább - pozitív értelemben vett - pragmatizmusával ma-
gyarázhatunk. Pártállásra való tekintet nélkül örömmel fogadott minden kezdeményezést,
ami a falukutatásnak hasznára válhat, jöjjön az a népi írók tollából, vagy akár kormányzati
körökből. így munkássága némiképp túlmutat azokon a kereteken, melyeken belül a
legtöbb falukutatót behatárolhatjuk. Hasonló problémákba ütközünk Kovács Imre pályáját
vizsgálva, a Teleki-féle kiállítás, vagy némiképp Kemse kapcsán, és igen bajosnak
ítélhetjük meg Kerék Mihály „besorolását" is. Természetesen a népi — hivatalos oppozíciót
jogosnak kell minősítsük, ám valószínűleg érdemes lenne - e tanulmánynál nagyobb -
figyelmet szentelni a csoportok közti fogalmi, tartalmi átfedésekre, valamint szövegeik
közös stilisztikai jegyeire és érvrendszereik összehasonlítására is.
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