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"Minden, de minden embernek ezen a világon megvan a
saját - személyre szabott - helye."

 

Paul Anton de Legarde
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Az embereknek meg kell érteniük, hogy senki sem játszik
cinkelt  lapokkal,  egyszer  nyerünk,  másszor  veszítünk.  Ne



várd, hogy visszakapj valamit, ne várd, hogy észrevegyék az
erőfeszítéseidet,  hogy  felfedezzék  a  tehetségedet,  hogy
megértsék a szerelmedet. Minden egyes ciklust le kell zárni.
Nem  büszkeségből,  nem  azért,  mert  nem  bírsz  tovább
harcolni, nem is gőgből, hanem egyszerűen azért, mert már
nem része az  életednek.  Zárd be az  ajtót,  cserélj  lemezt,
takarítsd ki a házad, rázd ki a porrongyot. Felejtsd el azt, aki
voltál, és legyél az, aki vagy."

 

Paolo Coelho

 



Előszó
 

 

Ez  a  szociográfia  eredetileg  egy  pályázatra  íródott
2003-ban, ahol díjazták, kiadása végül is nem valósult meg. A
pályázat témája az volt milyen jövője lehet egy 1000 fő alatti
településnek. Vezérfonala a saját életem lett, amelyben már 5
éve is az volt a dilemmám, hogy menjek vagy maradjak.

 
2003-ban  sikerült  összefoglalnom  az  akkori  tényeket,

tapasztalatokat, benyomásokat, lehetséges jövőképet. A saját
dilemmám azonban nem jutott dűlőre.

ban egy külföldi utazás kapcsán úgy döntöttem, még egy
fejezetet írok a művemhez,  részben azért,  mert magam is
sokat változtam, s mert az elmúlt időszakban is sok minden
történt, ami a falu életére épp olyan mértékben hatott, mint a
saját életemre. A párhuzam végig kísért, kísér még mindig.

ben  egy  új  ismeretség  kapcsán  pedig  arra  kaptam
felkérést,  hogy  írjam  meg  az  eltelt  4  év  történetét,  ta-
nulságait.  A  főiskolán  kedvet  kaptam  a  kutatásokhoz,  s
élvezem, ahogyan feldolgozok egy területet, s körvonalazódik
belőle egy lehetséges megoldás.

2003-ban  személyes  interjúkat  készítettem,  s  ezek  tük-
rében  mutattam  be  egy  pici  falu  lehetséges  jövőképét.



2007-ben kérdőíves kutatást végeztem, s ennek eredményét
is összegzem egy fejezetben. Majd 2008 elején megfogalma-
zódott gondolataimmal fejezem be a szociográfiát.

 

Köszönetet  mondok  minden  interjúalanynak,  akik  időt
szántak a  kérdéseim megválaszolására és  segítettek,  hogy
jobban megértsem a falu - és saját magam - dilemmáját. S
köszönöm  minden  kérdőívet  kitöltőnek,  hogy  válaszaikkal
segítették munkámat.

Köszönetet  mondok  édesanyámnak,  gyerekeimnek,  akik
biztattak,  s  mellettem álltak.

Köszönöm Szabóné Stefán Edit dr. főiskolai docensnek, aki
megszerettette velem a szociológiát.

Köszönöm dr. Győri-Nagy Sándor egyetemi docens, és dr.
Dulai Sándor egyetemi adjunktus támogatását, akik fantáziát
láttak az  ötletemben,  s  akik  a  pályázat  során biztattak,  s
díjazták is munkámat.

Köszönöm  Baráz  Máté  biztatását,  türelmes  munkáját,
ahogyan  a  2003-ban  megírt  fejezeteket  elsőnek  elolvasta,
véleményezte,  lektorálta,  s  nem engedte,  hogy feladjam.

S  köszönöm  Trencsényi  Imre  újságíró  biztatását,  hogy
fejezzem be a könyvet az elmúlt évek változásainak tükrében,
s  türelmes  baráti  szavait,  ahogyan  írásaimat  olvassa,
véleményezi.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi is az a szociográfia?
 

Elfeledett műfaj? Talán mégsem...

Igaz, voltak fénykorai... S ha már a fénynél tartunk, min
dig akkor lehetett - büntetlenül - rámutatni az élet árnyékos
oldalára,  amikor  azért  derengett  valahol  valami  fény.  Ha
máshol nem, az elképzelt jövőben...

A „büntetlenül" nem afféle zsurnalisztikai szóvirág, hisz
ha jól meggondoljuk, mindig voltak afféle T betűk (támogatott,
tűrt és tiltott írói tevékenységek). Tanúsíthatná (ha élne még)
a  szociográfusoknak  egész  nemzedéke,  melynek  nem  egy
tagja bíróságra is került a '30-as évek végén tényfeltáró mun
kássága  miatt,  melyet  a  hatalom  izgatásnak  meg
nemzetgyalázásnak minősített (hogy csak Kovács Imrét, Illyés
Gyulát és Féja Gézát említsük - „inkriminált" írásaik címét
talán nem is szükséges felidéznünk).

Illyés álláspontja egy későbbi  versében -  de általános
érvénnyel - így összegződött: „Mert növeli, ki elfedi a bajt".

Honfitársainknak egyébként a - mindenkori - hatalommal
szembeni - hogy úgy mondjuk - visszafogott lelkesedését egy
anekdota illusztrálhatná a legjobban - melyet nota bene egy
másik  egykori  szociográfus  (nevezetesen  Darvas  József)
úgyszintén  egy  jóval  későbbi  írásában  is  megörökített.
Valamikor  '45  tavaszán  Békés  megyében  hirtelen  fel-



buzdulásból  megalakult  egy  természetszerűleg  rövid  életű
helyi „köztársaság". Ennek csavaros észjárású elnöke magya-
rázta polgártársainak valahogy így a politikai változást.

Először  a  kezében  függőlegesen  tartott  pálca  (vagy
ceruza?) felső végére mutatott: „Ezelőtt itt voltak az urak."
Majd megvető biggyesztéssel lefelé bökött: „Itt meg a min-
denféle dologtalan aljanép." Aztán a demonstrációs eszköz
közepére nézett: „Itt meg mi, rendes munkásemberek."

Majd megfordítva a pálcát,  az aljával kezdte: „Most pedig
pontosan fordítva: idekerültek az urak!"... Aztán amikor az
ujja  középre  ért  volna,  elakadt  hirtelen  a  szava,  és  csak
legyintett nagy sóhajtással: „. Az anyját! Hát nem ott vagyunk
most is, ahol voltunk?... "

Ez  persze  csak  egy  anekdota,  de  alighanem tartósan
jellemző  honi  közgondolkodásunkra.  Ám magam is  emlék-
szem egy jellemző esetre a '60-as évekből. Ekkoriban éppen
az akkori rendszer igyekezett magához szelídíteni bírálóit és
e hadművelet részeként elmélyíteni közvélemény-formálónak
szánt  íróiban  a  „3  T"  szabályrendszeren  belüli  lojalitást.
Ennek  érdekében  a  kultúrpolitika  megengedte,  hogy  a
nyugtalankodó  fiatalok  a  bölcsebb  öregekkel  szervezett
formában találkozzanak egy kis eszmecserére az Írószövetség
termeiben.

Egyszer  éppen Veres  Péter  volt  a  vendég,  aki  annak
idején maga is  jeleskedett  a  szociográfia műfajában,  majd
némi  politikai  intermezzo  után,  talán  épp az  Írószövetség
elnökeként tartották a „nagyöregeknek" megítélt tiszteletben.



A fiatalok kérdezgettek, az ügyeletesek (nyilván) jegyzeteltek,
az  öreg  harcos  sokatmondóan  hümmögött.  Egyszer  csak
fölpattant Csoóri Sándor (aki még őszinte ember volt, mint a
gyermek József Attila - aki „mellesleg" felnőttként mintegy
összefoglalását  írta  meg  a  '30-as  évek  szociográfiai
termésének  a  Hazám  című  versciklusában).  De  hogy
visszatérjünk a '60-as évekhez, az akkori fiatal író, aki maga
is a szóban forgó műfajban tudósított az ideák és a valóság
konfliktusáról  a leghitelesebben,  szinte sírós hangon szólí-
totta meg a vendéget: „Péter bácsi, mi itt minden szépet és
jót  összeírogathatunk  az  Erzsivel  [Galgóczy  Erzsébet],  és
mégsem történik semmi.  Mit  tehetnénk még?!...  "

Veres  Péter  hosszan  eltöprengett,  aztán  csak  ennyit
mondott:  „Gyerekeim,  én állítólag képviselő  vagyok.  Nem-
régiben  a  választókerületemben  megkértek,  hogy  nézzek
utána valami gazdasági statisztikának. Hát azt hiszitek, oda-
engedtek?... Ez ám az „elidegenedés"!... Mi mást mondhatnék
erre?... "

Ez nem anekdota, biztosan megtörtént és így történt. De
az  is  igaz,  hogy  a  '70-es  években  már  tekintélyes  szoci-
ográfia-sorozattal élénkítette a hazai szellemi életet a Szép-
irodalmi  Könyvkiadó  Magyarország  felfedezése  sorozata.
Persze  azt  sem szabad elfelednünk,  hogy egyik  kötetének
megjelenését például hatalmas politikai csatározások előzték
meg,  s  csak  az  Írószövetséget  képviselő  Darvas  József
„politikai tőkéjének" köszönhetően kerülte el a Valóság című
folyóiratban  közölt  részlet  (Penészlek)  miatt  az  egész
Szabolcs-Szatmár megyéből kitiltott Végh Antal az országos



retorziót.

Hirtelenjében ennyit a szociográfia hőskorszakairól. Talán
ennyivel is sikerült bizonyítani, hogy „hősi" műfaj ez, mert a
mindenkori  hatalom  természetrajzából  következik,  hogy  a
saját  „nagyjában-egészében  rendben  vannak  a  dolgok"
szemléletével szembeállított tények mindig idegesítik. Persze,
hogy mikor mit tud és mit akar kezdeni a tényfeltárókkal - no
meg persze a feltárt  tényekkel  -  az pillanatnyi  erejétől  és
belátó képességétől függ.

A  magyar  szociográfia  eddig  nem említett  klasszikusa,
Szabó Zoltán hivatkozott több helyen is (a '30-as években) a
nagy angol empirista filozófusra ily módon: „Bacon írta le
régen, hogy „minden politika, mely nem az ország szociális
anatómiájának  ismeretén  nyugszik,  egy  vénasszony  ku
ruzslásához hasonló”.  Szociális  anatómia alatt  szociográfia
értendő. Ismerete azoknak a tényezőknek, melyek egy falu
vagy egy város társadalmi állapotát állandóan meghatározzák.
Tudása mindannak, ami egy társadalmi közösség pillanatnyi
szociális állapotát jellemzi."

Maga Szabó Zoltán egy észak-magyarországi falu szociális
anatómiájával  (A  tardi  helyzet)  tette  le  a  garast,  majd  a
„Palóctáj"  átfogóbb  szociográfiájával  folytatta  tényirodalmi
munkásságát. Ám a Cifra nyomorúságban, sajnálatunkra, ne
m találkozunk a Parád melletti (vagy inkább mögötti) zsákfalu,
Bodony említésével. De talán nem is kell sajnálnunk, hiszen
napjaink szociográfusa (éledezne a műfaj?) nem kényszerül
ismétlésekre a múltat illetően. Igaz, nem is elsősorban a múlt
érdekli, hanem a „süllyedő" falu jelene és legalább ennyire:
jövője. Hisz maga is e falu szülötte - és a látlelet megírásakor



lakója  is .  De  nemcsak  lakója,  hanem  elszivárgó
értelmiségének  képviselője  is  (maga  is  az  „elszivárgás"
állapotában).

Nem csinál  titkot  érintettségéből.  Sőt,  munkájának  ge-
rincvonalába helyezi  saját  dilemmáját:  „menni vagy marad
ni?" Ez a tépelődés mintegy logikai váza a fölsorakoztatott
tényeknek,  melyeknek  egyik  része  azt  látszik  bizonyítani,
hogy érdemes (lenne) itt maradni, és kreatív gondolkodású
értelmiségiként  érdemlegesen hozzájárulni  a  falu  boldogu-
lásához - mindazon tények ellenében, amelyek azt sejtetik,
hogy a jelenlegi világgazdasági áramlatokkal szemben a ma
élő  felnőtt  nemzedéknek kevés  az  esélye  kivárni  az  adott
kistérség ökológiai szempontú felértékelődését.

Ám az  írást  -  melynek szövetében ugyan sajátosan ke-
verednek a vallomásosságból  eredő egyértelműen irodalmi
elemek  a  gyakorlati  tervező-szervező  mindenes  szakmai
nyelvezetével  -  mindenképpen fölértékeli,  hogy „a bodonyi
helyzet" nem csupán az adott, éppen ilyen nevű Heves me-
gyei falura jellemző.

Van tehát e könyvben társadalomkritika, ami hagyományos
beállítódásunknak megfelelően „olvasmányossá" teszi, de van
benne annyi „pozitív gondolkodás" is,  amennyi ahhoz kell,
hogy a tehetetlenség beismerése helyett megoldás-keresésre
ösztökélje az olvasót.

 

Budapest, 2008. március 7-én.

 



Trencsényi Imre

 

 

 

 



Bevezető helyett
 

 

Itt születtem, szülőföldemen, 1960-ban, az utolsók között,
akiket még bábaasszony segített a világra. Valószínűleg ez is
meghatározó volt életem során, hogy itt maradtam, ebben a
hangulatos kis faluban, Bodonyban.

Egy darabka a Palócföldből, egyszerű, szorgalmas em-
berek hazája.  Gyerekkorom óta szerettem a kanyargós kis
utcákat, a kisebb emelkedőket, a környező hegyeket, az erdőt,
a  tiszta levegőt,  a  csendet,  a  békét,  a  kedves embereket.
Évtizedek óta járok ezeken nap, mint nap, s nem lett unalmas
az utcakép. Még ma is találok olykor valamit, ami örömet
okoz. Bár az összkép már néha elkeserít,  mert nem olyan
gondozottak a porták,  mint régen, s  a civilizáció hatására
egyre  több  helyen  található  meg  a  manapság  csak
„szemétnek"  nevezett  hulladék.

Mindig büszke voltam arra, hogy bodonyi vagyok, s hogy a
Mátra alján élek. S így van ezzel mindenki, aki itt született,
itt él, itt élt, innen származott el, elment és visszahúzta a
szíve, vagy pedig nemrégiben költözött ide.

Emlékszem, mindig komoly ellentét  feszült  a  két  szom-
szédos  település  -  Bodony  és  Parád  -  lakói  között.  Akkor
éreztem először,  amikor a 4.  osztály elvégzése után beke-



rültem Parádra, mert a felső tagozat ott volt. Mi voltunk a
bejárók,  akik  akkor  még  külön  osztályt  is  képeztünk  a
Parádsasvárról és Parádóhutából szintén bejáró gyerekekkel.
Valamiért  mindig  lenézték  a  bodonyiakat.  Nap  mint  nap
gúnyoltak bennünket. De mi tanultunk, tettük a dolgunkat, s
nem maradtunk  alul  egy  feladatnál  sem.  Bár  szegényebb
sorból kerültünk oda, mint a parádiak, s ilyen voltam én is, de
igyekeztünk helytállni  minden téren.  Ez sikerült  is,  hiszen
mind a mai napig többen tanultak, tanulnak tovább ebből a
faluból létszámarányosan, mint a környező településekről. Ez
a bodonyiak iránti ellenszenv igaz, csökkent, de még mindig
érezhető. 1987-től dolgozom Parádon, sokszor éreztem ezt a
saját bőrömön. Éveket kellett keményen dolgozni azért, hogy
elfogadjanak. A mai napig nem sikerült rájönnöm, mi lehetett
az idegengyűlölet oka. A szülők belenevelték a gyerekeikbe, s
ezt vitték tovább generációról generációra. Akik még élnek,
valószínűleg  nem is  tudják  már  az  okát,  csak  otthon  azt
hallották, hogy a bodonyiak így meg úgy.

Az ország minden pontján élnek bodonyiak, még hazánkon
kívül is. Az 1904-es tűz után sokan vándoroltak ki Amerikába,
s több más országba. 1945 után pedig 161 család települt át
a  Fejér  megyei  Besnyőre,  arra  a  vidékre,  ahol  ez  a  nép
évtizedeken át summásként élt és dolgozott. Ott földet kaptak,
s a semmiből kellett otthont teremteniük.

Ezek az elköltözések nagy érvágást jelentettek a falunak. S
tovább csökkent a lakosság száma, hiszen ahogy lehetőség
nyílt a tanulásra, a főiskolát, egyetemet végzettek közül senki
sem tért  vissza szülőfalujába,  s  ez  a  tendencia  ismétlődik



évről  évre.  Még  az  itt  dolgozó  főiskolához  kötött
munkahelyeket is, az orvoson és egy tanítón kívül - akik már
nem bodonyi születésűek -, más településen lakók töltik be.

Az  1275 óta  jegyzett,  egykor  palóc  központként  ismert
település most 883 főt számlál, e népesség, az utóbbi évtize-
dekben folyamatosan csökken. Nehéz lett a megélhetés ezen
a vidéken. A munkahelyek a környéken egymás után csukták
be kapuikat. A még üzemelő gyárak is folyamatosan építik le
a  munkásokat,  s  a  téeszek  megszűnése  szintén  tovább
nehezítette az itt  maradt,  jobbára képzetlen emberek életét.

Bár  megdolgozásra  váró  föld  van  a  falu  határában,  de
sosem volt  jó  minőségű.  Az  idősek már  nem tudják  meg-
művelni, a fiatalabbak pedig már nem a „föld szeretetében"
nőttek föl, már más munkával keresik a kenyerüket.

 

 

 



A falu és a templom a Mátra ölelésében, a Kopasz hegyről  nézve,  lovas kocsikkal  munkába menet (
1930-40-es évek)

 

 
Bodony a Kopasz hegyről 2007-ben

 

 

A TSZ megszűnése után néhány magángazda műveli csak
a földeket. S a mostani szárazság pedig még a kis kerteket
megművelőknek sem kedvez, nem terem annyi sem, hogy a
saját háztartásukat kisegítsék belőle. Nem valószínű, hogy a
falu jövője a  mezőgazdaságban rejlik.  Bár az itt  maradott
idősek még ennek szellemében élték le az életüket, de nincs
már, aki a földeken dolgozzon.

Élénken  emlékszem,  amikor  anyám  és  a  nagyszüleim



magukkal vittek a földekre 4 éves koromtól, s mivel nem tud
tak kire bízni, így sokat játszottam a szántók melletti réteken,
erdőszéleken.  5  éves  koromban  már  tudtam  számolni,  s
órákat töltöttem el azzal, hogy a földeken keresztül ívelő vil
lanyvezeték póznáit számoltam. A vadvirágok illatát még ma
is érzem. Majd minden este hazavittem egy csokorral. A bú
zavirág kéksége még most is a szemem előtt van, sokáig ez a
szín volt a kedvencem. Rendszeres látogatója voltam az er
dészek kunyhóinak,  s  élvezettel  másztam fel  a  lesekre  is.
Néha  olyan  sikeresen  elkóboroltam,  hogy  egy  óráig  is
kiáltoztak utánam. Sokszor ki is kaptam, mert nem értünk
időben  haza,  pedig  a  nagymamámnak  még  ott  voltak  az
állatok, a tehenet meg kellett fejni, a disznóknak enni kellett
adni.  Ez  a  kép  mélyen  belém ívódott,  de  már  akkor  úgy
éreztem,  hogy  nekem  nem  az  lesz  a  feladatom,  hogy  a
földeken kapáljak. Bár a rokonságom, anyám kivételével, erre
próbált nevelni, hogy a nőnek otthon a helye, meg a földeken.

De én tanulni akartam. Azon gondolkodtam, hogy hogyan
tudnék segíteni ezeken az asszonyokon, hogy ne dolgozzanak
annyit.  Még  anyámnak  is  csak  4  osztálya  volt,  de  ahogy
lehetősége lett,  már  ő  sem a  földeken kapált,  hanem két
gyárba is elment munkásnőnek. De a nagyszüleim parasztok
voltak, s nem örültek neki, hogy lány létemre tanulni akarok.
Most 42 évesen látom át igazán, milyen hátrányos helyzetből
indultam.  Nem  voltak  segítőim.  S  Bodonyban  nőként
érvényesülni, szinte lehetetlen volt. A középiskola elvégzése
után  egyetemre  készültem,  ami  több  ok  miatt  sem
valósulhatott meg. Szüleim válása után Parádra kerültem, de
5 év  multán már  önálló  házasként  visszaköltöztem.  Hiába
dolgozom évtizedek óta Parádon, azt tudom, hogy nem laknék



ott, mert itt van a helyem, ez a hazám. Magaménak vallom
Wass Albert több gondolatát is. Többek között azt: „terve volt
Istennek  velem,  hogy  itt  maradtam..."  és  azt:  „Az  ember
hosszú ideig élhet úgy, hogy nem ismeri fel a feladatot, amit
el kell végeznie...".

A '90-es évek közepétől éreztem erőteljesen azt, hogy ten
nem kell valamit. Nem volt semmi közösségi és kulturális élet
a faluban, a '60-as években épült Művelődési Ház kihasználat
lanul, pusztulásra ítélve, évek óta ki sem nyitotta az ajtaját.
Az  emberek  magukba  fordultak,  nem  beszéltek  úgy
egymással,  mint  régen,  megszűnt  a  vidékre  jellemző
elmaradhatatlan  „köszönés".  Engem  is  arra  tanítottak  a
szüleim, hogy mindenkinek köszönjek, s ezt én is próbáltam
belenevelni a gyermekeimbe. Rajtuk keresztül szembesültem
azzal, hogy megváltoztak az emberek. Ugyanis mikor rájuk
szóltam,  hogy  miért  nem  köszöntek  a  mellettünk  elment
néninek,  azt  válaszolták:  -  de  anyu,  minek,  már  többször
köszöntünk, s egyszer sem fogadta. S magam is átéltem, mert
egyre  több  emberre  figyeltem  fel,  aki  bizony  az  én
köszönésemet se fogadta. A mostani gyerekek már valóban
nem köszönnek. Ez lehet a család hibája, lehet az iskoláé, de
lehet a társadalomé, s az abban élő embereké. Nekem bizony
rosszul  esik,  hogy nap mint  nap,  több száz gyerek között
fordulok  meg,  mert  iskolában  dolgozom,  a  1014  éves
korosztály  köszönés  nélkül  képes  elmenni  mellettem,  sok
pedagógus mellett  is.  Hol van már a vidék családias han-
gulata? Mindenki ismeri egymást, még sem adja meg a tiszte
letet az egyik a másiknak. Városon ez érthető, de itt a vidék
veszít az értékéből. Miért változtak meg ennyire az emberek?
Régen micsoda öröm volt, amikor összejöttek a fonóban, egy



bálban, egy családi estén, vagy egy mezőgazdasági munka
utáni ünnepen!

Vidékre is betört a televízió. S a vidéki embernek lassan a
legfőbb  szórakozásává  vált.  A  tévéhez  hangolta  a  napi
időbeosztását. Addig kapált a kertben, s próbálta a munkákat
elvégezni, hogy amikor kezdődött a kedvenc műsora, már a
képernyő előtt lehessen. S ilyenkor nem is lehetett őket a fo-
telból kimozdítani. A '80-as, '90-es években rendszeresen dol
goztam a Statisztikai Hivatalnak, így - esténként, munka után
- jártam a házakat. Amíg nem létezett telefon, rekedtre kiabál
tam magam, mire a kulcsra zárt kapuk kitárultak előttem. S
mikor beengedtek, mélyen felháborodtak, hogy ilyen időben
zavarom őket. Több éven keresztül - a GYES mellett - postás-
ként is jártam a falut. Sok tapasztalatot szereztem. Bizony
megváltozott  az  emberek  élete.  S  mikor  nagy  ritkán
szabadságon vagyok itthon, akkor azt látom, hogy az idős
embereknek  nincs  elég  elfoglaltságuk.  Mikor  az  üzletbe
megyek, tízen is megállítanak, s végig kell hallgatnom őket.
Amit mindig szívesen tettem, teszek, nagyon sok embernek
adtam tanácsot,  hogy  hivatalos  és  egyéb  ügyeiket  hol  és
hogyan intézzék. Ezt most még inkább feladatomnak érzem,
hisz már a második ciklusban tevékenykedem önkormányzati
képviselőként.


