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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Bagin Árpád –
Pápeš Jolán

Testvérvárosok
Ógyallai író-olvasó találkozó 

a pápai Mátyus Alizzal

Január 19-én a Magyar Kultúra 

Napja alkalmából a Hagyományok 

Házába hívtuk Mátyus Alizt, pápai 

származású írót, szociológust, fa-

lukutatót, tanárt és lapszerkesztőt. 

Ógyallai látogatása előtt az írónő 

felkereste Komáromban özv. Oláh 

Imréné Domonkos Ilonát, aki-

vel baráti hangvételű beszélgetést 

folytatott. Ezt követően az írónő 

megtekintette Ógyallát és Bagotát, 

majd Bagin Árpád köszöntötte őt 

az előadóteremben. Mátyus Alizt 

Erdei Ferenc-díjjal, Wlassics Gyu-

la-díjjal és a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztjével tüntették ki. 

Tagja a Magyar Szociológiai Társa-

ságnak, a Magyar Írószövetségnek, 

a  Nemzeti Művelődési Intézetben 

és elődintézményeiben 20 évig volt 

főszerkesztője a Szín Közösségi 

Művelődésnek, mely a Művelődési 

Intézet szakmai folyóirata, és ami-

nek a mai napig is társszerkesztője, 

miközben 2014-től Pápa város Szé-

lesvíz című lapját is szerkeszti.

Egy-egy mozzanat bemutatásá-

val felidézhetőnek véljük az ünnep 

hangulatát.

Bagin Árpád: Kedves Aliz, miu-

tán ógyallai, a  nyitrai főiskolán ta-

nuló felolvasónk egy édesanyjához 

kötődő novellát választott ki, hogy 

felolvas, mondana néhány monda-

tot a családjáról?

– Az anyai ág zalai földbirtokos 

család, édesapám első generációs 

értelmiségi, pápai parasztcsalád-

ból, ő  az akkor még a városban 

működő tanítóképzőt végezte el. 

Két fi útestvér között nőttem fel, 

a  bátyám műszaki értelmiségi lett, 

öcsém fogtechnikus. Édesanyám 

59 éves korában, fi atalon hunyt el, 

sok minden maradt bennem, amit 

vele kellett volna megbeszélnem. 

Örülök, hogy a választás az Anya 

meghalt kötetem Ó, mikor anya 

perzsabundáját magamra vettem 

című novellájára esett, és már előre 

gratulálok Fejes Viviennek, mert a 

saját elidegenítésemre szolgáló sok 

„ó” miatt ennek a felolvasása a szö-

vegben való komolyabb elmélye-

dést igényelte.

A felolvasást követően a szerző 

könyveinek számbavétele közben 

szó került a szerző tanulmányairól, 
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a budapesti bölcsészkarról, majd a 

falukutató évekről. A  falukutatás 

eredményeként megszülető pusz-

tafalui maga-ura parasztok voltak 

hosszabban a téma, a  falusi élet, 

az együttélés, a  gazdálkodás, az 

abból adódó kölcsönös tisztelet és 

szeretet.

– A  zempléni, uradalomhoz 

nem tartozó falu minden család-

jának volt földje a téeszesítés előtt, 

és így egymás megbecsülése az 

összemérhető teljesítményen és az 

ahhoz kellő leleményen és szor-

galmon múlhatott. Erre a múltra 

építve a falu sokáig megkülönböz-

tethető volt a vidéken, mert mások 

voltak tapasztalataikra épülő vála-

szaik az adódó helyzetekre, mint 

más falvaknak.

Az együttlét forrpontját az 

apa, Mátyus Ferenc Orosz hadifo-

goly-naplójára terelődő fi gyelem 

idézte elő.

Bagin Árpád: Legyen kedves 

elárulni, mi a története édesapja 

naplójának?

– Apám 19 éves korától 27 éves 

koráig katona, fronton van, har-

col a Don-kanyarban is, továbbra 

is katona, majd a leszerelő papír-

ja helyett, már a békekötés után, 

1945. május 9-én bevagonírozzák 

és elviszik Oroszországba, ahol két 

és fél évig hadifogoly. Ott az ima-

könyve lapjainak szélére és a sorok 

közé írta leveleit otthon hagyott, 

várandós feleségének, ezzel tette 

könnyebbé mindennapi kínlódá-

sát, ezek életben tartották a ször-

nyűségek alatt. Hihetetlen módon 

valahogy sikerült az imakönyvet 

eldugnia és hazacsempészni. Ki-

másoltam ceruzás írását a kicsi 

imakönyvből, így született meg a 

hadifogolynapló, Mátyus Ferenc 

Imakönyvbe írt levelek 1945–1947 

címen. Minden középiskolás fi atal-

nak kezébe adnám a könyvet, mert 

jól látható belőle, hogy nincs az 

életben olyan helyzet, amelyikben 

ne tehetne az ember magáért és a 

társaiért még valamit. És ez a még 

valami ilyen sarkított helyzetben a 

túlélést jelentheti.

Bagin Árpád: Hát ezek gyönyö-

rű gondolatok, mint ahogy az is, 

amit egyik nyilatkozatában olvas-

tam Öntől: Szőjük sűrűre a társa-

dalom szövetét!

– Jó lenne sűrűre szőni! A gon-

dolat egy esszéhez fűződik, ame-

lyik a legutóbb megjelent novella 

és esszékötetemben jelent meg, és 

amelyikben Ferenczi Sándor, Ady 

és Bartók példáján mutatom be, 

hogy vitte őket terveik, vágyaik 

megvalósítása felé a kor sűrű tár-

sadalomszövete. A  családjaik és 

azok ismerősei, a  munkatársak, 

kollégák, mind, mind egyik kézből 

a másikba adták a soha háttér nél-

kül nem levő embert. És az elvá-

rások feléjük! Úgy érezhették ma-

gukat, mint akin múlik a hazájuk 

sorsa, dicsősége. És micsoda erő-

ket mozdít ez meg!

Bagin Árpád: Azt is tudom, 

hogy az a véleménye a sok munká-

ról, hogy az boldoggá teszi az em-

bert.

– Szerencsésnek mondhatom 

magam, mert olyan életet sike-

rült kialakítanom, melyet szere-

tek. Életem izgalmas, megrendítő 

vagy szomorú, de mindenképpen 

feldolgozandó helyzetei váltot-

ták ki belőlem az írást, így szület-

tek a regény, a novellák, az esszék. 

Negyvenévesen lettem anya, előtte 

a falukutatásból származó tapasz-

talataimnak köszönhetően szo-

ciográfi ákat, tanulmányokat írtam, 

fi am megszületése után novellákat 

és esszéket. A fi am első két évében 

kimondott szavaiból, mondataiból 

összeálló írásom máig is az egyik 

kedvencem, azt máig is előveszem 

és újraolvasom.

Az együtt töltött tartalmas két 

óra, amely beszélgetéssel fejező-

dött be, a  két testvérváros közti 

újabb szálnak köszönhetően meg-

alapozta a kapcsolat fenntartásá-

nak újabb lehetőségeit, például a 

két város lapjának együttműködé-

sében, ehhez kapcsolódóan egy-

más látogatásában, azaz egymás 

értékeinek újabb szálakkal bekap-

csolásában a közös életbe.

Kis dialógus a találkozó 
létrejöttéről

P. J.: Mátyus Aliz először járt 

Ógyallán. A  találkozó létrejöttéről 

szeretnélek kérdezni. Mivel a te 

ötleted volt, hogy az írónőt hívjuk 

meg a Magyar Kultúra Napjára, ér-
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dekelne, hogy hol és milyen alka-

lommal ismerted meg őt?

B. Á.: 2018 márciusában ta-

lálkoztam először Mátyus Alizzal 

Lakiteleken a Kölcsey Házban. Fo-

galmam sem volt, hogy kicsoda ő. 

Arra lettem fi gyelmes, hogy pápa-

iként köszöntötték őt, mégpedig 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés 

alelnöke egy nagyon szép csokor-

ral. Majd felvettem az írónővel a 

kapcsolatot, Pápa és Ógyalla test-

vérvárosi szerződésére hivatkozva.

P. J.: Ógyallára való megérke-

zése előtt rövid megállót tartotta-

tok Komáromban. Baráti látogatás 

volt?

B. Á. Tulajdonképpen Aliz már 

többször járt Komáromban, de özv. 

Oláh Imrénénél, azaz Ica néninél 

még nem. Nagyon megható volt a 

beszélgetés, igen, már ahogy meg-

érkeztünk, baráti kapcsolat ala-

kult ki közöttük. Aliz otthonosan 

mozgott nála, és nagyon megörült, 

hogy az Ica néninél levő bencés ha-

gyatékban pápai anyag is van.

P. J.: Melyek voltak azok az épü-

letek Ógyallán, melyek felkeltették 

Aliz érdeklődését?

B. Á. Aliz, bár autóval tettünk 

egy körutat, néha kiszálltunk és 

megnéztünk egy templomot, em-

lékhelyet, és emiatt azt mondta, 

hogy neki még nem állt össze a 

kép, gyalog kellene bejárnia a te-

lepülést, de az érdeklődése végig 

erős volt, és sokat kérdezett. Meg-

lepte, hogy két ilyen híres ember 

is Ógyallához kötődik, mint Kon-

koly és Feszty. Megörült a két ösz-

szefüggésnek, hogy képzőművész 

fi a műterme a Képzőhöz tartozó 

Epreskertben éppen a Feszty ház-

ban volt, és színdarabjuk egyik 

színhelyét is az adta, míg az MTA 

Konkoly Th ege Miklós Csillagá-

szati Kutatóintézete tavaly kiállítá-

suknak adott helyet. Megérintette 

őt Basternák László emlékműve 

– meséltem a politikusról, az ügy 

aktualitásáról.

P. J.: Mikor és hol találkozha-

tunk vele legközelebb?

B. Á. Aliz meghívott bennünket 

a pápai Szélesvíz folyóirat áprilisi 

bemutatójára.

Fotók: Tallósi Norbert

BAGIN ÁRPÁD Észak-Komáromban született 1982-ben. Az általános iskolát Ógyallán, 
az Ipari Szakközépiskolát Komáromban, a  nyitrai Konstantin Egyetemet (kulturológia- 
néprajz szak) 2005-ben fejezte be. Közel két évig a Fórum Intézet komáromi Etnológiai 
Központjában, majd néhány hónapig a komáromi múzeumban dolgozott. További mun-
kahelyei a Párkányhoz közeli bélai kastélyszállóban (négy-öt évig), az ógyallai műanyag-
ipari cégnél (fél évig), Angliában (Bristol) raktári munkás és éjszakai recepciós (két évig). 
Miután hazatért, bár Mélykúton vett lakóingatlant, visszakerült a bélai kastélyszállóba, 
recepciósi munkakörbe és elkezdte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főisko-
la katekéta-lelkipásztori munkatárs szakán (2017-ben fejezte be). Egy tanévet a zuglói 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanított (Szentlélek Plébánia, Pa-
jor András atya). 2013-tól felkérték az izsai bokrospusztai panzióhoz mint kereskedelmi 
megbízottat. 2014-től besegít édesanyja vállalkozásába. Jelenleg hét magyar alapiskolá-
ban tanít hittant (Gúta – Corvin, Komárom – Munka utca, Búcs, Karva, Dunamocs, Du-
naradvány, Izsa). A diákokkal különféle – bibliai, helytörténeti – versenyekbe nevez be, 
több-kevesebb sikerrel. Már iskolás korában érdekelte a helytörténet, különböző felhí-
vásokba kapcsolódott be (Pro Patria – Bp., Csemadok – Gyurcsó István Alapítvány Du-
naszerdahely). Ógyallai Hét Csillag baráti ifj úsági közösséget hozott létre (Konkoly-ká-
polnában nyitott nap 1999, millenniumi emlékünnepség társszervező 2001, március 15-e 
társszervező 2002, búcsúi kulturális nap 2001). A 2000-es években kutatásokat végezett 
Ógyallán. Dokumentálta a zsidó temetőt, a szakrális kisemlékeket, foglalkozott a tökbá-
bukészítés és a Halloween vizsgálatával, a ballagási szokással. Ezen eredményeire Szlová-
kia elismert néprajzosai is hivatkoztak. Foglalkozott a kassai vértanúk ereklye-együttesé-
vel (szakdolgozat, 2017) és a perbetei múmiákkal (2017). Segítette több elismert kutató 
munkáját (Réckyné B. Adriána – Ógyalla, Podhorányi Zsolt – bélai kutatás, Horbulák 
Zsolt – Besse János nyomában). 2017-től a Csemadok Ógyallai Alapszervezeténél veze-
tőségi tag (2006-ban is). Megalapították az Ógyallai és Bagotai Települési Értéktár Bizott-
ságot (2018-ban felvidéki 2. helyezés, a HUNG-2017 és a HUNG-2018 győztes pályázat). 
A helyi néprajzi gyűjteményük megtekinthetővé válását készíti elő, mely méltó helyére 
2019 áprilisában talál Ógyallán. Kisebb kiadványok megjelentetésével, de az Ógyalla-ba-
gotai alsó Ordódy-kúria állagának megóvásával is foglalkozik. Különféle témákról ír a 
Parabola című ógyallai havilapba (januártól átvette a Pápeš Jolánnal megosztott főszer-
kesztői posztot).

PÁPEŠ JOLÁN 1970-ben született Ógyallán, és jelenleg is ott él. Egészségügyi Szakkö-
zépiskolát végzett Dunaszerdahelyen, ápolónőként dolgozott kórházban, idősek otthoná-
ban, és 10 éve egy közeli körzeti rendelőben látja el nővéri feladatait. Az írás hobbiként 
van jelen az életében, öt éve rendszeres cikkíró az ógyallai Parabola havilapban, saját ver-
sei is vannak. Tagja a település Csemadok vezetőségének, az Ógyalla és Bagota Értéktár 
Bizottságnak. Szívesen vállal feladatokat közösségi munkákban.


