
kar tisztjei — Kozma Ferenc kedvéért — mint lovászok, csikósok látták el a lovakat 
a kiállítás egész ta r tama alatt. 

A ménesbirtokok gazdaságaiban megfelelő gazdatiszteket alkalmazott, s a lélek 
nélkül dolgozó, besorozott katonákat fokozatosan szegődményes, „civil" cselédekre 
cserélte. Így elérte, hogy a veszteséges gazdaságok jövedelmezőkké vál janak, és 
Mezőhegyes — a világhírű nóniusz tenyésztésén kívül — mint gazdaság is egyike 
volt a legnevezetesebbeknek. 

Két Kozma Ferenc-epizódot kell még megemlíteni. Mikor az egyik ménesbirtokon 
tavasszal a cselédlakások é léskamrájában nem talált füstöl t húst, mert előző évben 
az illetményföldek kukor icá já t jégverés érte, az igazgató másnap már a következő 
utasí tást olvashatta: a gazdaságnak volt jégveréstől mentes területe és egy ilyen 
állami mintagazdaságnak nemcsak a gazdálkodási, hanem a szociális kötelezettsé-
geknek is eleget kell tennie." 

A ménesbirtokok parancsnoka egyúttal az iskolaszék elnöke is volt. Az egyik kis-
béri szemlén Kozma meglátogatta az egyik távolabb fekvő pusztán az iskolát. Nem 
talált azonban a gyerekeken kívül senkit, mert a lelkész — kocsi h iányában — nem 
tudott eljönni a hi t tanórára . A református Kozma megtar tot ta a katolikus hittanórát, 
később felkereste a lelkészt, és beszélgetés közben megtudta, hogy a kocsi küldése 
sokszor elmarad. Egész nap nem szólt az esetről és csak este a kedélyes vacsora-
beszélgetés után, mikor szokás szerint a ménesparancsnok és t i tkára szobájáig kísér-
ték, fordul t t i tkárához: „Kéretem a parancsnok urat szolgálatilag!" Ez u tán a kihall-
gatás u tán mindig volt kocsi. 

Működése első éveiben támadták a magas államsegély miatt . Egy pompásan szer-
kesztett válasziratában kifejtette, hogy a „lótenyésztés nem sallangszerető passzió, 
hanem a nép jólétének előmozdítására szolgáló kötelesség. Elismerem, hogy a lóte-
nyésztés ápolására és emelésére bizonyos fejlettségi fokon túl, inkább a magán-
értelem és szorgalom van hivatva és nem az állam. Csakhogy ezen fejlettségi fok 
eléréséig, vagyis amíg a szakismeret és tájékozottság népünknél, sőt nevesebb gaz-
dáinknál gyökeret nem vert, míg népünk saját indolent iáját le nem győzte s a szor-
galom és józan számítás vérévé nem vál t : szükségesnek, üdvösnek, sőt elengedhetet-
lennek tartom, hogy a kormány részéről a lótenyésztés fejlesztésére segély nyúj-
tassék." 

Ezeket a célokat szolgálta 1892. július 6-án Mezőhegyesen bekövetkezett váratlan 
haláláig. 

Munkatársai Mezőhegyesen szobrot állítottak emlékére, baracskai s í r já ra pedig 
művészi kivitelű emléket helyeztek el. Egyéniségét, m u n k á j á t híven jellemzi egyik 
beosztottjának, Tanf i Gusztávnak, szép epigrammája: 

Büszke magyar! Te, ki nemzeted korholva is szeretted, 
Szembe nagyokkal erős, gyengék atyja valál. 
Kincset a honnak: harcra, ekébe jó lovat adtál , 
Űr s pór á ld ja neved, áldva köszönt a huszár. 

Balogh Ferenc 

Kemse, 1935 

A kemsei falukutató 
munkaközösség 
emlékezete 

Az 1930-as évek világgazdasági válsága és az el lenforradalmi kormány népellenes 
pol i t ikája az ipari munkásság mellett a fejlődésben e lmaradt magyar falvak agrár-
proletár népét, a „hárommillió koldust" is teljesen kilátástalan helyzetbe taszította. 
De amíg a városi munkásság rendelkezett bizonyos szervezeti keretekkel érdekei vé-
delmében, a föld nélküli nincstelenek, a néhány holdon vergődve gazdálkodó parasz-
tok milliói teljesen a hatalom kiszolgáltatottjaivá váltak. Reménytelennek tűnő sor-
sukban csaknem magukra maradtak. Helyzetüket elsőként felismerve, a szegény-
paraszti sorssal azonosságot vállaló írók, Illyés Gyula, Kodolányi János, Fülep Lajos, 
Talpassy Tibor és mások emelték fel érdekükben figyelemfelkeltő szavukat.1 
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í rása ikban a valóság megdöbbentő képét tárták fel : a magyarság kipusztulásának 
lehetőségét vetítették a tétlenségbe dermedt értelmiség elé. Megkongatták a vész-
harangot a legnépesebb osztály és az egész nemzet fe le t t ; határozottan sürgették a 
társadalmi önismeret kereteinek megteremtését, ma jd kuta tni kezdték a népi össze-
fogással lehetséges felemelkedés ú t ja i t . Nyomukban egy sajátos honismereti mozga-
lom bontakozott ki: a falukutatók kicsi, de öntudatos és felkészült serege indult el a 
fa lvak életének tanulmányozására. Főképp népi származású vagy közösségi munkára 
kész, f iatal értelmiségiek szövetkeztek a nemzet ba ja inak számbavételére és széles 
körű társadalmi tudatosítására. 

Legkorábban a t r ianoni határt kívülről körülölelő magyarlakta vidékeken — ahová 
az ú j határok a magyarság egyharmadát rekesztették — kezdett eszmélni a népben-
nemzetben gondolkodó ifjúság. A szomszédos államok magyar parasztságának gazda-
sági elesettségét ugyanis megalázó kisebbségellenes intézkedésekkel, iskolázási és 
nyelvi megkülönböztetésekkel is fokozták. Csehszlovákiában a Sarló magja már 
1925-ben kibontotta zászlaját, az Erdélyi Fiatalok mozgalma pedig 1930-ban tette 
meg kezdő lépéseit a módszeres fa lukuta tás megindítására, a falvak népének értel-
miségi szolgálatára.2 

A szűkebb hazában József Attila és Fábián Dániel 1930-ban adta ki a Ki a faluba 
című röpiratot3, mely a Bartha Miklós Társaság gondozásában jelent meg. „ . . . a ma-
gyar jövendő sorsa szorosan összefügg a valóságos nép s a növekvő értelmiség 
együttmunkálkodásával" . — állapították meg ebben a közös kiáltványban, s szavukat 
kivál tképp a f iatalsághoz címezték. „Soha a közös élet s a nemzeti lét felelőssége 
egy nép i f júságára ennyire nem nehezedett . Nincs más út, mint közvetlenül páratlan 
szorgalommal és törekvéssel tanulmányoznunk sorsunk feladatai t : népünk valóságos 
életét éppúgy, mint a közép-európai adottságokat, a nemzetiségi kérdést ." Ebben a 
programadó kiál tványban, a kitűzött feladatok között, m á r megtalálható mindannak 
a gondolatnak korai csírája, mely később tudatosabb formában, a nemzet minden, 
felelősen gondolkodó tagjá t tettre szólította: a szegényparasztság elesettsége, az igaz-
ságtalan földbirtokpolitika, a csökkenő népszaporulat, a határokon kívülre került 
magyarság jövője és a kelet-közép-európai szomszédos népekkel kialakí tandó baráti 
kapcsolatok kérdésköre. A felhívás sokban hozzájárult , hogy az értelmiségi fiatalság 
érdeklődése a valós társadalmi problémákra irányult. 

A magyar falumunka-mozgalom kezdeti szakaszában eredményes m u n k á t végzett 
a Szegedi Fiatalok agrársett lement-mozgalma4 (Buday György, Ortutay Gyula, 
Tomori Viola, Reitzer Béla), a Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközösségének 
tagja i 5 (Szabó Zoltán, Boldizsár Iván, Fodor Ferenc), de különösen hatékony tevé-
kenységet fe j te t t ki a Pro Christo Diákok Háza keretében összeállt tíztagú falu-
kuta tó csoport (Elek Péter, Gunda Béla, Mády-Hilscher Zoltán, Horvá th Sándor, 
Karsai Gyula, Kerényi György, Koczogh Ákos, Kovács Imre, Pócsy Ferenc és Tor-
bágyi László). Ez a faluszeminárium a második világháború előtti évtizedben mód-
szertanilag a legalaposabb fa lurajzot állította össze, amikor 50 esztendővel ezelőtt, 
1935-ben elkészítette az ormánsági Kemse község monográfiáját . Szakmai sikerüket 
és társadalmi ha tásukat csoportos munkával és a szociológia akkori tudományos 
módszereinek példamutató alkalmazásával érték el. A következő évben könyv alakban 
is kiadott Elsüllyedt falu a Dunántúlon című monográf iá juk felrázta az ország 
közvéleményét. 

A kemsei fa lukuta tó fiatalokat a Pro Christo Evangéliumi Keresztyén Diákszövet-
ség Hársfa utcai kollégiuma bocsátotta útnak. Ez az intézmény abban az időben 
— Gunda Béla szavai szerint — affé le „proli Eötvös Kollégiumként" működött ; több-
nyire parasztok, vidéki kistisztviselők, falusi értelmiségiek gyermekei nyertek itt el-
helyezést, akiket „a modern irodalmi és szociológiai törekvések levegője vett körül"0 

tanulóéveik alatt, m a j d ebben a szellemben indított el a pályán. Esténként Illyés 
Gyula, Simon Andor, Szabó Dezső, Marosán György előadásait hallgatták. Rendszeres 
v i tákat rendeztek Kassák, Babits, József Attila, Szabó Lőrinc verseiből. Kapcsolatban 

iIllyés Gyula: A magyarság pusztulása. Nyugat, 1933.; Pusztulás, Nyugat, 1933.; 
Kodolányi János: A hazugság öl. Bp., 1927.; Fülep Lajos: A magyarság pusz-
tulása. Pesti Napló, 1929. IX. 17., IX. 26., XII. 4., XII . 15. 
2A Sarló jegyében. Pozsony, 1932; László Dezső: Erdélyi Fiatalok. Korunk, 
1973/6.; Mikó Imre: Erdélyi Fiatalok. Igaz szó, 1970/10., 
3Fábián Dániel—József Atti la: Ki a faluba! Hódmezővásárhely, 1930. 
''Buday György: Az agrársettlement-mozgalom út ja . Nyugat, 1933. 
5Fodor Ferenc: A falukutató mozgalom kri t ikája. Magyar Szemle, 1937. 
eGunda Béla: Ütban Kelet-Európa f e l é . . . Alföld, 1978/6. 
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Kerényi György és Pócsy Ferenc Gunda Béla 

áll tak a szlovákiai sarlósokkal, í rásokat küldtek a kolozsvári Korun/c-ba és részt 
vettek a Fábián Dániel vezette Bar tha Miklós Társaság munkájában. Az 1930-as évek-
ben ebben a kollégiumban nevelt Olt Károly, s Kelet-európai Szemináriumi előadásai 
során maga köré gyűj töt te a haladó szellemű fiatalságot. Ebben a légkörben kezdte 
meg előkészítő m u n k á j á t a kemsei munkaközösség. „Mikor ehhez a munkához hozzá-
kezdtünk, már jól ismertük a sarlósok tevékenységét, volt a lkalmunk összevetni 
Szabó Dezső, Móricz Zsigmond fa luképét a szlovák Milo Urban Élő ostor-ával, ezzel 
a nagyszerű szlovák r egénnye l . . . Munkaközösségünkben Pócsy Ferenc nagyszalon-
tai mérnökhallgató jól ismerte a román nyelvet, s az ő segítségével tanulmányoztuk 
Gusti Dimitrie és főleg fiatal taní tványai , Herseni Traian, Stahl Henri módszertani 
tanulmányai t" — emlékezett vissza az indulás évére, a Herder-díj átvétele alkalmá-
ból, Gunda Béla néprajztudós.7 

A 157 lelket számláló dél-baranyai falucska kiválasztása Gunda Bélától származik, 
aki mint kezdő néprajzkuta tó már járatos volt a helyszínen. A helyszíni munkát 
csaknem másfél éves elméleti szemináriumi felkészülés előzte meg. „Mielőtt bele-
kezdtünk volna a falukutatásba, illetőleg falugondozásba, igyekeztünk a szükséges 
előismereteket megszerezni" — ír ja Kovács Imre a Magyar Szemlében 1935-ben meg-
jelent ismertető tanulmányában.8 „A szeminárium tagjaitól különben is megkívánjuk 
a komoly munkát , és ha valaki a szeminárium tagja akar lenni, annak el kell mé-
lyednie egy olyan tudományágban, mely mint segédtudomány, a fa lumunkáná l szá-
mításba jöhet." Az i f j ú tudósjelöltek történelemmel, földrajzzal, szociológiával, nép-
rajzzal, társadalmi morfológiával, statisztikával, agrár- , szövetkezet-, földbirtok- és 
népesedéspolitikával, mezőgazdasággal, közigazgatással és szociálpolitikával foglal-
koztak. A választás szándékosan esett kis településre. így vált lehetővé, hogy a ren-
delkezésre álló két hét alatt a csoport valamennyi tagja személyes kapcsolatot ala-
kítson ki a falu lakosságával. Igyekeztek minél többet a munkálkodó nép között 
tartózkodni, tevőlegesen részt venni a falu mindennapi életében, a ház körüli és a 
mezei munkában egyaránt. A folyamatos megfigyeléseket ki-ki külön naplóba vezette, 
m a j d a tapasztalatokat naponta közösen megbeszélték. A helyzetfelmérés elkészíté-
séhez mindenki a szakmai felkészültségének, tudományos érdeklődésének megfelelő 
részleteket tanulmányozta alaposabban. Vizsgálódásuk az alábbi szakterületekre ter-
jedt ki: fizikai és emberföldrajz, néprajz , zenefolklór, családszociológia, erkölcs, pa-
rasztháztartás, mezőgazdasági munkavégzés, szociális problémák. Ez utóbbin belül a 
fa lu és egyben Dél-Baranya egyik legsúlyosabb társadalmi problémája : az egyke. 
A falu lakossága — miután megismertették velük a munkaközösség célkitűzését — 
jóindulatú figyelemmel kísérte munká juka t . Sor kerül t közös tábortűzre, népdal-
éneklésre, szavalatokra. A látott élményekről sok fotót készítettek. Kezdetben — ki-
forra t lan gyakorlati munkamódszer hiányában — a Gusti-féle kérdőíves módszerrel 
dolgoztak, de csakhamar tapasztalták, hogy előre megfogalmazott kérdésekkel, s ál ta-
lában a kérdőíves módszerrel nem minden jelenséget lehet számba venni. A helyi 

7Gunda Béla: i.m. 
sKovács Imre: Falumunka a Pro Christo Diákok Házában. Magyar Szemle. 1935. 
9Gunda Béla: Kutatómunka egy ormánsági faluban. Magyar Szemle, 1935. 
'"Elsüllyedt fa lu a Dunántúlon. Bp., 1936. 154. old. 
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