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A MAGYAR FALU SZELLEMTÖRTÉHETE
IRTA: SÁNDOR ISTVÁN

A probléma
A magyar falu életéről műveltebb rétegeink körében a multban egy sajátos szemlélet
mód alakult ki : sztatikus szellemi-gazdasági egységnek, nyugalmas és időtlen sziget
nek láttuk képzeletünkben, ha rágondoltunk. Halljuk emlegetni ma is, hogy a magyar
lélek az ezeréves keresztény kultúra ostroma ellenére is lényegében pogány maradt,
hogy a falu kultúrájában a Szent István előtti idők lelke él tovább s a nagytermészet
járásához való szakadatlan alkalmazkodás ősi hagyományaink egész sorát konzerválta
és mentette meg napjainknak. E szemléletmódban csak a legutóbbi falu mozgalom
hozott változást, fényt derítve a magyar parasztság körében lejátszódó hatalmas
átalakulási folyamatra s adatfelvételekkel demonstrálva a falu szellemi és gazdasági
válságá t.! A hagyomány és forradalom rikító tüneteit szemlélve eszmélünk rá : a falu
nak is van ssellemiortenete, a népi kultúra éppen úgy változó fogalom, mint magasabb
köreink műveltsége is az, a felülről lefelé szüremlő szellemi hatások a falu lelkét is
szakadatlan alakítják s változik a magyar nép, a magyar parasztság gondolkodásm6dja
is. Nagyobb tévedésbe ma már alig eshetne a kutató, mintha a falu időtlen arcát
a falu jelenlegi állapotában akarná megpillantani, amikor pedig abban csupán
egy fejlődési folyamat mélypontja tükröződik. A szellemtörténész pedig, aki egy
falu-egység zárt hagyományrendszerében él s a faluval való szakadatlan ütközések
közt tölti napjait, szinte követelő parancsnak érzi, hogy a falvaink mögött álló
szellemtörténeti távlatokra rámutasson s a magyar falu lelkét alakító történelmi
tényezőkkel számotvessen.

Barokk alapok
Az a meggyőződésünk, hogy az utolsó nagy kultúrhatás, amely a magyar falu élet
formáit sorsdöntően befolyásolta s a törökdúlás és reformáció hagyománylazító év
századai után falvaink kultúráját újjá alapozta: a magyar barokk szelleme. A kőzép

kor óta nem volt még egy áramlat, amely katolikus falvaink egész szellemi habitusá
nak kialakításában nagyobb szerepet játszana, mint a XVII-XVIII. század barokk
kultúrája. A missziós gondolat, amely mindennemű falumunka alapja, azóta egyetlen
más kulturális jellegű mozgalomban nem vetett hasonló lángokat, mint a katolikus
restauráció áramlatában. A lélekmentés eksztatikus vágya, amely a jezsuitarend
misszionáriusait Ázsia és Amerika civilizálatlan földjére vezette, a keresztény civilizáció
földjén is megtalálta az utat azokhoz a néprétegekhez. amelyek a rendileg tagolt társa
dalmakban legalul helyezkedtek el s új életre támadt Assisi Szerrt Ferenc rendjében is,
amely kezdettől fogva a szociális kereszténység jegyében dolgozott. Hirdetni a fegyelem
nagyszerű erkölcsi értékét. alátámasztani a tekintélyi elv megingatott pilléreit, egy
katonás, hősi kereszténység apostolává lenni s egy eget-földet egységbe kulcsoló misz-

1 V. ö. Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Szeged, I935.
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tika hevületét szítani föl a lelkekben: ez a tipikus barokk életeszmény hajlott le a
magyar falvak elhanyagolt, viharvert világához s hozta létre azokat az életformákat,
amelyeknek pusztulása ma a falu válságát jelenti.!

1. Fantázia
Hogy a legszembetűnőbb jelenségből induljunk ki, falvaink egész egyházmavészeti
kultúrája barokk-jellegű. Falusi templomainkat csekély kivétellel a barokk korszaka
építette vagy alakította át és bővítette ki s a felületek és vonalak gazdag változatossága
és hajlékonysága, a káprázatosan csillogó aranyos ornamentika s az ég és föld szintézi
sét hirdető falfestmények mozgalmassága jelenti legtöbb helyt azt a miliőt, amelyben
a magyar parasztlélek immár százados hagyományok útján az Örökkévalósághoz
emelkedik. Modern egyházművészeti törekvéseink ellenében középosztályunk köré
ben is a megmerevedett barokk ízlés-elve jelenti a legfőbb gátlást. Falvainknak még
olcsó és művészietlen kegytárgy készlete is teljesen egy színtelenné és sablonossá lett
barokk oszlási tüneteit mutatja. Vannak falvak, ahol a barokk szimbolum- és kép
fantázia a templomból kitört, parasztházaink mennyezetére a csillagos ég képét fes
tette s a Szentháromság, az Immaculata s egyéb vallásos ábrázolások barokkos moti
vumaival ékesítette fel. És általában mindmáig a barokk hősi, borzalmas vagy idillikus
pátoszán át látja a falu népe magyar földön megnyílni az eget, barokk látásmód ural
kodik vallási képzetein és a másvilágba ívelő fantáziáján, századok megrögzött hagyo
mányaképen és egyelőre kiirthatatlanul."

2. Könyvhagyomány
Él és hat a barokk szellem továbbá a falu könykultúrájának egy eddig elhanyagolt
tagozatában is: az ablakpárkányon. szekrény tetején vagy mestergerendán pihenő,

elsárgult levelű, elrongyolt kötésű kontemplatív iratokban és imakönyvekben és
sugározza falvainkra még ma is a maga építő energiáit. Mezőkövesdenkönnyűszerrel
volna összeállítható egy párezer kötetet tartalmazó könyvtár a XVIII. század vallásos
irodalmából: előttünk fekszik Kempis XVIII. századi jezsuita kiadásainak egyik
tipikus példánya, (lAlamysnás Szent János Életének históriája'), a ~Lelki iskola és a jó
halálnak mestersége» círnű, 1776-ban kiadott könyv, Illyés András legendás könyve:
a «Keresztényi életnek példája avagy Tuekoere Az Az A Szentek élete» 1705. évi második
kiadásában, egy 177o-ből származó ferences kiadvány: (fA szenvedő Krisztusnak Ssent
séges-Seeni historiájáról» - s hasonló elmélkedő iratokat könnyűszerrel találhat bárki,
aki a nádfödeles kunyhók ajtaján benyit, A legelterjedtebb imádságoskönyv ma is
«Tekéntetes és Nagyságos Ovári, és Szent-Miklósi Pongrátz Ester, néhai Tekéntetes, Nemze
tes és Vitézlő Apponyi Miklós Uram meg-hagyott Oesuegye» könyve: az «Igas isteni szere
tetnek H armattyából neuekedet. drága koevekkel ki-rakott A rany korona», amelyet a kiadá
sok beláthatatlan sora terjesztett el és torzított is el egyben, szövegére és illusztrációira
nézve egyaránt. 1753-ból való kiadása van a kezünkben, amely már nem az első s
mellette a huszonhatodik kiadás 1883-bó1. De nem egy példány él ma is abból a másik

1 V. ö. Karl Joel: Wandlungen der Weltanschenung. I. Tűbingen, 1928. 335
573. 1. ; Werner Weisbach: Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlin, 1921 ;
Szekta Gyula; A tizennyolcadik század. Magyar történet VI. 130-173; Horváth
János: Barokk izlés irodalmunkban. Napkelet, 1924. 134-348. 1.

2 A barokk izlés konvencióinak uralmáról v. Ö. Somogyi Antal kitűnő tanulmá
nyait.
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százesztendő előtti ímádságoskönyvböl, amelyről annyi kedves megjegyzést olvasha
tunk régi íróinknál : a «Ro'sd« Kert», szintén számtalan kiadásban. Nagyanyák hagyo
mányozzák át e kopott iratokat gyermekeikre és unokáikra, hagyatéki tárgyalások
leltárainak vissza-visszatérőpontjai sokszor, míg máskor szíve fölött viszi sírjába egy
egy halott. Középosztályunk kezén régen elkallódtak már a könyvkultúra maradványai;
falun imádkozó öregek hajolnak fölébük ma is s a huszadik század modern világában is
a szinte végtelenbe hömpölygő, mindig egymásba kapcsolódó s nyugvópontot csak
nagyelvétve érő barokk mondat-szkémákon át keresik a Végtelent.

3. Rítus és misztika

E barokk hagyományok élnek tovább azokban a népi ritusokban, a senkitől vagy csak
kevesektől ismert szertartásformákban, amelyeken át évszázadok alatt beidegzett
ösztönös mozdulatokkal a magyar paraszt az Örökkévalóságot keresi. A kiterített holt
test körül énekekből. imákból és versekből szövődö s éjtszakákon át húzódó «siratáse,
a terített asztal mellett ugyancsak népi rítusok által kísért s vidám misztériumjáték
nak is beillő vallásos mulatság: a matyó «kánai menyegző», a falusi házakban önkén
telen kialakuló gyülekezetek szentolvasó-ájtatosságai és litániái, a búcsúkkal kapcsola
tos szertartásformák s a páratlan erőfeszítéseket feltételező búcsújárások : egyaránt
azt a barokkos áhítat-stílust képviselik, amely a falu ócska imakönyveiben is él.
Az önként vállalt böjtök és imádságok mögött is egy áldozatkész, hősi aszkézis kör
vonalai bontakoznak ki előttünk, amely a XVII-XVIII. század folyamán lett a széle
sebb néprétegek jámborságának kísérő tünete. Külön tanulmányt igényel falvaink
Mária-kultusza s annak a XVIII. századi hatalmas lendületűmagyar Mária tisztelettel
való szellemtörténeti összefüggése. Bármint áll is a dolog, a falu vallásos életmegnyil
vánulásaiban élő népi misztika nem csupán az irracionális éghajlati tényezőkkel való
szakadatlan számolás eredménye," hanem ősi, barokk eredetű áhítatformák hagyo
mánya is egyben s ilyen szempontból is figyelmet érdemel.

4. A tekintélyi elv

Általában a másfélszázados káosz és ziláltság korszaka után a magyar élet minden vona
ldn egy barokkos elgondolás teremtett nyugalmat és tette lehetövé szokások kikristályosoddsát,
hagyományok kifejlődését. Falvaink társadalmi életében a legutóbbi időkig a barokk
központi elve, a patriarchális tekintélyi elv volt az uralkodó tényező. A barokk gondol
kodása minden vonalon hierarchikus s az embert «csak mint egy hatalmi rendszer lánc
szemét tudja értékelni». Kétségtelen, hogy a falu leszármazási egységeiben, családi és
törzsi életében e patriarchális tekintélyi elv úgyszólván napjainkig életben maradt.s
A katolikus matyóság példájára hivatkozva állapíthatjuk meg, hogy falvaink egy része
még ma is rokoni testilletek keretei között él, együtt egy házban, szülők, gyermekek és
unokák egyazon földet művelve és szigorú alárendeltségben szolgálva az idősebb nem
zedékek céljait. Közismert mezőkövesdiszokás, hogy nagyanyák és anyák gyermekeik
és unokáik tudtán kívül szemelik ki őket egymásnak családpolitikai okból házastársul
s befejezett tényként adják tudtukra : na fiam, megházasodtál ! Az ifjabb nemzedék e

l V. ö. Benedekfalvi Luby Margit: A parasztélet rendje. Budapest, 1935.
2 V. Q. a barokk család- és szerelemkoncepciójáról Bobula Ida: A nő a XVIII.

század magyar társadalmában c. dolgozatát, továbbá Rónay György: Romantikus
lélek c. tanulmányát, Vigilia 1935 III. 129-147. l. A kérdés szépirodalmi vonatkozá
sait rendkívül alaposan tárgyalják Horváth János idevágó egyetemi előadásai.
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mélységes alárendeltsége önként kínálkozik párhuzamul a barokk virágkorában kiala
kult abszolút monarchiák társadalmi berendezéséhez. Bizonyára vannak e patriarchá
lis falu-berendezkedésnek egyéb, gazdasági jellegű előidéző okai is ; kétségtelen azon
ban, hogy a barokk szigorú házasság-etikája, a nemekről alkotott aszkéta felfogása és
auktoritatív szelleme is nem csekély mértékben részes falvaink patriarchális életkeretei
nek kialakításában. S ebben a szellemi légkörben válik érthetővéaz ősi föld mithosza is,
amelyből a falusi földbirtok végnélküli elaprózódása következett be s amely a tagosítási
törekvések legfőbb lélektani akadálya mindmáig.

A hagyomány sorsa
Csak néhány szempontot vetettünk fel itt a szoros kapcsolatok szemléltetésére, ame
lyek falvaink kultúráját még mai hanyatló formájában is a barokk szellem egykori
ragyogó kultúrájához fűzik. Sietünk hangsúlyozni, hogy gondozatlan, megmerevedett és
horszerütlen hagyományokkal állunk itt szemben, amelyek a legutóbbi százesztendő
folyamán életszerűségüket fokozatosan elvesztették és sok szempontból inkább hát
ráltatóivá lettek az egészséges fejlődésnek, mintsem szorgalmazói voltak ennek, A szel
lem világában az ár és apály ugyanolyan törvényszerűséggelváltogatja egymást, mint
a nagytermészetben s az eszmék és érzések, melyek ma tömegek életelvét jelentik és
tömegek életét kormányozzák. holnapra halott, színtelen sablonokká fakulnak. hagyo
mányokká, amelyek már csak a megszokás és beidegzettség erejénél fogva uralkodnak
életünkön. Az a két viszonylag nyugalmas évszázad, amely falvaink fölött a világ
háborúig elvonult, hasonló módon konzerválta a barokk nagyszerű kezdeményezéseit,
de elhalványította azokat az eleven tartalmakat. amelyek a ma már megcsontosodott
konvencionális formákban egykor éltek. A XIX. század katolicizmusa a maga sajátos
helyzetében nem frissithette fel és nem tehette korszerűvé e barokk hatás alatt kiala
kult életformákat s igy a tradíciók falvaink életében ápolatlanul fejlődtek tovább.

1. A missziós szándék pusztulása
Műveltebb köreink katolicizmusából a XIX. század sajátos viszonyai között mind
inkább kihull a missziós gondolat s mindinkább elhomályosulnak benne azok a nevelő

szándékok, amelyek a katolikus restauráció korában irányították. Az egyházellenes
politikai, szellemi és gazdasági mozgalmak idején a katolikus intelligencia előtt két út
áll nyitva. Egy értékesebb elit-csoport szükségszerűenvonult vissza a rezerváltság felleg
várába, fordult el a népi gondolattól, amelyet propagatív célokra vele szemben álló
irányok sajátítottak ki s alkotott kőzős frontot a forradalmi irányoktól hozzá hasonlóan
fenyegetett arisztokrata rétegekkel. Ez az arisztokratikus kereszténység-eszmény végered
ményben maga is a barokk tekintélyi elvének elfejlődését jelenti. egy hagyományos életforma
konzerválását, amelyből a barokk mozgalmassága mindinkább kihal. E fejlődési folyamat
belső törvényszerűséggeleredményezi azt a merevséget, amelyet a multban s részben a
jelenben is a katolikus vezetőknek egy egyébként értékes csoportjánál tapasztalha
tunk. A másik megoldás, amely katolikus középosztályunk számára a XIX. század
profán világában lehetséges, a liberális keresstenység útjára lépni, nyárspolgári kompro
misszurnot kötni az Egyház és a vele szemben álló tábor között s nem csinálni «nagy
ügyet» s világnézetek rettenetes ütközéséből.! Ez a jozefinista felfogás szintén belső

1 V. ö. Meszlényi Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon. Budapest, 1934;
Sándor István: Katolikus szépírodalmunk genezise. Magyar Kultúra, XXII. (1935).
165-170. 1.
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törvényszerűséggel hagyja magára a magyar falut: az individualizmus sélni és éln
hagyni» elvéből kiindulva hagy fel a barokk egykori missziós szándékaival s mond le
a katolikus falukultúra teremtésének igényéről.

2. Procui negotiis
Katolikus falvaink a hagyományok sodrában élnek mégis úgysz6lván a XIX. század végéig,
sőt a világháborúig. Azok az események, amelyek ezidőtájt a magyar politikai életet
felkorbácsolják, falvaink életében csak igen távoli visszhangot keltenek és nem hoznak
olyan élményeket a magyar paraszt világába, amelyek annak kultúráját megrendít
hetnék vagy mélyebben átalakíthatnák. Egyfelől a tavasz, nyár, ősz és tél egyre vissza
térő agrár-gondjaival való ritmikus küzdelem, másfelől a felsőbb rétegek kultúrájától
való elszigeteltség nagyjából a XVIII. század barokk életstílusának medrében tartja
továbbra is falvaink életfolyását. Ez a magyarázata annak, hogy a hagyományos barokk
életkeretek aránylag töretlenül állják a liberalizmus hullámait: míg középosztályunk
a romantika, a Bach-korszak és a századvégi ál-liberalizmus áramlataiban úszik, a
magyar paraszt világához a magasabb rétegek szellemiségébőlcsak apró szikrák érkez
nek el. Ami a falu szellemére hat s azt mélyebben átjárja, elsősorban a romantikus
nemzeteszmény, a reformkor hazafiságának eszmerendszere és szólamkincse, továbbá
egy általános nemzetileg színezett szabadságfogalom, továbbá a struktúrájában oly
mély átalakulásokat szenvedő középosztálytól való érzelmi eltávolodás. A nemesi
Magyarország jogrendszerének széthullása is csak a gazdasági problémák eltolódásával
hat mélyebben a magyar falu világára, de szellemi mivoltában nem alakítja át és örö
költ barokkos konvencióit mélyebben nem kezdi ki.

3. Ősi és új babonák
Barokkos életstílus átalakulása és elfejlődése inkább a szellemi fejlődés általános törvény
szerűségeiből folyik, mintsem a kor profán eszmeáramlatainak velejárója. Bizonyos,
hogy a magára hagyott vallási kultúra fokozatosan merö formalizmussá alakul át és
elsekélyesedik, a formák azonban szigorúan kötelezők. A magyar falu babonás atmoszfé
rája részben ebben a korban fejlődik ki azokból a torzulásokból, amelyeken a barokk
gondolatvilág átesik. A vallásos fogalmak megzavarodása s a szekták íeltörése
ebből a meglazult falusi talajból magyarázható a XIX. század végén, amikorra a
barokk belső lendülete mélyebben megfogyatkozik. Van azonban e babonás falu
kultúra kialakulásának egy másik magyarázata is s ez az a szellemtörténeti tény, hogy
a magyar falu életéből a felvilágosodásnak az az egészséges foka is kimaradt, amely
nyugati népek falvaiban a katolicizmust az ősi babona-maradványoktól végkép meg
tisztította és pogánykori mellékzöngéitöl megfosztotta. A magyar falu vallásos életé
ben a szabadgondolkodás nagy évszázadain át mindmáig nyitvamaradt egy rés,
amelyben egyes ősi magyar hiedelmek meghúzódhattak s azoknak fennmaradása
lehetövé vált. E néprajzi jelenség, amelyet tudományosan igazoltnak kell tekintenünk,
önmagában is igazolhatja tételünket. amely szerint a magyar falukultúra a fölvilágoso
dás előtti barokk kultúra szintjén állapodott meg s legmélyebb lényegében az utóbbi
évtizedek forradalmi mozgalmaiig azt képviseli.

4. "Népies" katolicizmus
Kétségtelen e torzulások és elferdülésele ellenére is, hogy a magyar népléleknek a barokk
katolicizmussal való mélyebb összeolvadása. a barokk katolicizmus népi átszineztJdése
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mégis erre a korszakra, a XIX. század idejére esik, amikor az európai katolicizmus
nagyszerű áramlataival közösséget nem vállalhatott s a nemzeti gondolatból kisugárzó
energiák mint irodalmunkat, úgy katolicizmusunkat is bizonyos tekintetben enépiessé»
alakították. E népies katolicizmus problematikája még szellemtörténeti tisztázásra
vár, megléte azonban kétségtelen. Bizonyságul hívjuk erre a magyar falu könyv
kultúrájának egy másik, rnélyebb figyelemre eddig nem méltatott részét: a vallásos
röpiratok imprimatur-nélküli özönét, a vallásos ponyvairodalrnat, amelynek emlékei
falusi házainkban ma is megtalálhatók. E silány kiállítású, filléres iratok: imák, ver
sek és énekek garmadává halmozódtak a magyar parasztság között s jószándékú, áhita
tos szívek cérnával fűzték össze őket vaskos kötetekké. Tíz hasonló kötet fekszik előt

tünk rendkívül változatos tartalommal. A bennük összegyüjtött anyag kizárólag a
XIX. század második feléből való s bár Máriacelltől Brassóig úgyszólván minden
magyar nyomdának része van kialakulásukban, valamennyi a mezőkövesdi matyóság
köréből került minden utánjátrás nélkül birtokunkba. Van köztük «Új história, mely
I872. évben előadta magát», «Szomorú énekfüzet az I888. évi nagy árvízről, mely az egész
Alföldet elborította», olvashatók itt «Sserd] hangok Sz. T. Anna tiszteletére», «Karoncsbegyi
liliomszálak,),megvan bennük továbbá «A vérző feszület vagy a kecskeméti földesúr lövése
Krisztus Urunkra'), «A rablók által, szívétől megfosztott leány búcsújárása,), «A megigazult
és elkárhozott ember seiue» stb., stb. Kezdetleges, népies versezetek ezek, amelyeknek
szerzőjétőlnem vitatható el a jószándék, kiadójától az üzleti szellem. A maguk roppant
tömegével egyaránt igazolják mindkét állításunkat : a barokk hagyományok sekélyese
dését és a magyar katolicizmus népies átszíneződését,

A válság
S ezen a fokon érik katolikus falvaink lelkivilágát, amelynek három évszázados fejlő

dését kívántuk vázolni, azok a megrendülések, amelyeknél fogva ma a parasztság vál
ságáról beszélhetünk: a dekadens magaskultúra vizeinek beözönlése a magyar falu
életébe. A zsilipeket okok egész sorának közrejátszása folytán törhette át az ár. Indusz
trializált városaink kinyújtották csápjaikat a falu felé, a könnyebb közlekedés kiemelte
a falu világát a maga elzártságából, iskoláink kulcsot adtak a magyar parasztság
kezébe, a kultúra egy eddig ismeretlen magasabb tagozatához, a gazdasági válság és a
politikai agitáció, valamint társadalmunk bizonyos mulasztásai és a világháború fel
fokozták a magyar parasztság szociális öntudatát és igényeit. A falu mai képe át
meneti: a magyar parasztlélek. mikérrt az egész magyar világ, válaszúton áll s a barokk
hagyományszkémák s a falusi «szabadgondolkodáse összecsapása szemünk láttára
folyik. Mi lesz e harc kimenetele? E kérdés megoldása már nem a falu világára tartozik.
Középosztályunk körében a liberalizmus inyencmesterei nem számoltak azzal, hogy
csemegeik a nép egyszerű konyhájába is eljuthatnak. Ma már megdönthetetlen tény,
hogy a falu válsága egész nemzetünk válságát jelenti, amely csak a nemzetalkotó
összes tényezők közös munkájával küzdhető le. A missziós tudatnak újabb hevületére
van szükség, hogy a falu utcáiról a nyomasztó anyagi gondok kísértetseregét elriaszt
hassuk, új életre kelthessük a bizalom megtépdesett szálait vezetőrétegeinkiránt s egy
korszerűen katolikus kultúra közvetítésével új alapokra fektethessük a magyar falu
fej lődését. E kultúra megteremtésénél égetőbb feladat középosztályunk mai roppant
kiterjedt hivatáskörében aligha található.
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