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A magyar falu, Mezőhék küzdelme a megmaradásért - ezzel a címmel jelent meg egy
könyv 2007-ben a Püski Kiadó jóvoltából. Szerzője, szerkesztője, írója, fotografálója, film-
felvevője, a forgatókönyv megálmodója és szereplőinek szószólója Paulus Alajos. Azért ez
a furcsának tűnhető felsorolás (amely talán nem is teljes), mert, aki olvasta, olvassa vagy
olvasni fogja, könnyen zavarba jött vagy zavarba eshet az alkotás műfaját illetően.

Mit találhatunk benne? Elsősorban egy falatnyi történelmet a magyar Alföldről, köze-
lebbről a Nagykunság egy szegletkéjéről, az ott élt és részben most is élő parasztságáról.

Mezőhéknek, egy félig falu, félig tanyavilág lakóinak élete, küzdelme, apró örömei, drá-
mái, sikerei és csalódásai jelennek meg ebben a ... kimondom: forgatókönyvben.

Paulus Alajos családi eredete, becsületessége, beleérző-képessége révén azonosulni tu-
dott az itt élő emberekkel. Mondhatjuk úgy is, hogy hamar észlelte helyzetüket, lehetősé-
geiket, kiszolgáltatottságukat. Szinte pillanatok alatt felismerte azokat, akikre számíthatott
az elmaradott térség felemelkedését segítő tevékenységben. Fő támogatóját, egyben infor-
mátorát Nagy Kálmán tanár (tanító) úr személyében találta meg, aki feleségével együtt túr-
kevei származású. Ők már akkor sok év óta Mezőhéken dolgoztak, szinte a hékieknél is hé-
kiebbek lettek.

Talán az eddig leírtakból is sejthetik, hogy hőseink harcoltak, küzdeni kényszerültek.
Na, de ki vagy kik ellen? Tömör válasz: ahogyan általában „szokásos", az éppen hatalmon
lévő politika, az azt kritikátlanul elfogadó, kiszolgáló funkcionáriusok hada voltak az el-
lenfelek.

Nincs szándékomban újra írni a könyvet, de még szükségesnek tartom megemlíteni,
hogy Mezőhék és környéke 30-38 aranykoronás - tehát nagyon értékes - földterület. Az
ottgazdálkodók, így a 10 ezer holdas termelőszövetkezet is többnyire kimagasló termelési
eredményeket értek el. Ezáltal jó néhány ember meggazdagodott és hírnevet is szerzett, de
a tanyákon és a falucskában élő zsellérivadékok életfeltételei nem javultak, sőt romlottak.
Kemény, áldozatokat követelő és hatékony munkájuk sem érdemelte ki a villanyt, a vízve-
zetéket, az óvodát, iskolát stb. ígéreteket, arcpirító hazugságokat viszont bőven kaptak, az
ő tevékenységükből megtollasodó, kiskirálykodó vezetőiktől.

A magas politika újabb és még újabb ötletei tovább nehezítették helyzetüket, többsé-
güket teljesen ellehetetlenítették, sokukat a körülmények száműzték a nagyon szeretett szü-
lőföldről.

Nem részletezem tovább a históriát, na meg miért is tenném. Akiket érdekel, vegye meg
ezt a könyvet. Garantálom, hogy érdekes, érdekfeszítő olvasmányt tart majd a kezében.
Abban is biztos vagyok, a más tájakon élők egyszer csak megszólalnak: ,Azannyát, ná-

- 1 2 5 -



KÖNYVISMERTETÉS - KÖNYVAJÁNLÓ

lünk is úgy mentek a dolgok annak idején, mint Mezőhéken." Ha így lesz, már csak azért
is érdemes elolvasni, hogy sokan egyet fogunk érteni valamiben vitáktól hangos orszá-
gunkban.

Befejezésül gratulálok Paulus Alajosnak és Nagy Kálmánnak művükhöz és akkori ki-
tartó munkájukhoz, bátorságukhoz.
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