
Miféle címet is lehetett volna adni az Éghajlat Könyv-
kiadó, a Hitel folyóirat és az időközben jobb létre 
szenderült Nagyítás hetilap szociográfi ai pályáza-
tán győztes és közlésre érdemesnek tartott írások 
gyűjteményének? Arról nem tudhatunk, volt-e va-
lami szellemi körvonala a több mint száz beküldött 
pályázatnak, vagy lett volna-e egy más válogatás-
nak, az azonban kétségtelen, hogy a szerkesztőnek 
ezzel az összeállítással nehéz dolga volt, bárhogy 
rakosgattam, sehogy se adott ki semmiféle közös 
jelentést ez a tizennégy írás. Többféle kuszaság is 
akadályozta ezt, hiszen nem egyműfajú, egynemű 
egyenrangú szövegek kerültek egymás mellé. Van 
a kötet írásai közt egyszerű riport (Horváth Ildikó: 
Szentpéterfa merengőpadja). A riport címében sze-
replő pad a nyugati határon van, a padba applikált 
szívvel van összekötve Ausztria és Magyarország. 
(Ez most épp nem megható, hanem groteszk.) 
A családregény vázlatból (Borsos Dobos Imre: Négy 
testvér) még akármi lehet, a legvalószínűtlenebb, 
hogy szociográfi ává kerekedik majd, a szerző nem 
tudott távolságot teremteni hőseitől. A Tar Sán-
dor előtt tisztelgő elbeszélésfüzér (Pogány Gábor: 
A mi utcánk – 2010) irodalmi szatíra, és sajnos egy 
kissé, alighanem szándéktalanul, Tar-paródia is. 
Pontosabban, a választott forma paródiája. Hogy 
ideidézzem a hangulatát, a szerző a tejet például, 
hogy folyamatosan falhoz legyen állítva az olva-
só, „nőstény szarvasmarha váladékának” nevezi. 
Az értékes nyelvészeti-művelődéstörténeti tanul-
mányt (Dr. Szilvási Csaba: Csécse) szerzője érzelmes, 
személyes elemeket beleszőve próbálná szociográ-
fi ává változtatni, de attól, hogy azt mondja az érett 
búzaszemre, hogy „érzem, édes, mint az anyatej”, 
még nem lesz az. A szociográfi ai elemeken kolonc 
a nyelvészeti, tájnyelvi anyag, a nyelvészeti dolgo-
zatnak árt az erőltetett személyesség.

Az irodalmi riport (Sipos S Gyula: Édenből siva-
tag, Burcsány Krisztián: Vásározók, Rab István: Nyi-
tott kapu) már majdnem szociográfi a, az első írás 
egy lakótelepi gyerekkor édenének felszámolódá-
sát meséli el, de olvasóként nem a világ tűnik hi-
básnak, inkább a szerző, akinek a gyermeke szá-
mítógép előtt ül, a szerző nagy bánatára, pedig írás 

helyett inkább őt kellett volna elvinnie kirándulni. 
A vásározók személyes történetei érdekesek, nem 
tudom, miért kellett ehhez főmotívumnak a cigány 
gyerekek tolvajlásai elleni küzdelem, ez kissé ol-
csó vásári fogásnak tűnt. A Nyitott kapu a hajdani 
Weiss Manfréd Művek romjai közti bolyongás, jól 
föl tudja az ilyen írás az embert piszkálni. Mégis 
azt gondolom, a pusztulás kiváltotta kétségbeesés, 
düh, merengés, sírdogálásnak, bármennyire jólesik 
is, olykor ellent kellene állni.

Külön probléma az el nem készült szociográ-
fi áké (Keszeli Ferenc: Nyelvleckék Vidornak, Ritter 
György: „weg”, Dobozi Eszter: Leletmentés). Az első 
írás egy életút lenne, egy Csehországba kitelepí-
tett, majd onnan nemrég visszatért férfi  története, 
ha kötélnek állt volna. A második már legalább 
egy végigmondott történet volt, az összegyűjtött 
sok közül, egy kitelepített, de visszaszökött soly-
mári sváb családról, de hiányzott a többi személyes 
szál. (Iszonyúak a buzgó kis kommunista pribékek 
karácsonyi látogatásai, hogy akkor könnyű lesz 
otthon érni a visszaszökött „fasisztákat”, s lehet 
ismét kiűzni őket.) A harmadik írás egy ösztöndíj 
hiányában a szociográfi aírásról lemondott szer-
ző nagyon alkalmi szövege egy nagyon fájdalmas 
ügyben: az egykori ormánsági egykék világának 
mai arcát mutatná meg.

Szilágyi Gyula (Látlelet a fapadról) nagyon egyedi 
változatát műveli a szociográfi ának: cinikus (s ko-
rántsem mellékesen, szórakoztató) szociográfi át ír. 
Ez azt jelenti, hogy nem csak a szerzői hozzáállás-
ból, kommentárokból süt a cinizmus, hogy végté-
re is mindannyian kijátsszuk, rászedjük egymást, 
hanem az interjúalanyai is cinikusak. Ami azért a 
maga nemében kétségtelenül bravúr.

Tompa Z. Mihály a hatvani kórház privatizáci-
ós históriáját (kirablását) meséli el (Kórházban szol-
gálni, viharban), saját sérvműtétjének elbeszélésével 
elegyítve, remek szöveg, nagy kár azonban, hogy a 
privatizáció lovagjai fantomok (szólítatlanok) ma-
radtak.

Két írás maradt hátra, Zsidó Ferenc (Nem vész el, 
csak átalakul) egy székely falu etnikai átalakulásá-
nak következményeit tárgyalja, az elköltözött szé-
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kelyek helyére, a fogyó székelyek közé betelepül-
tek a gyarapodó (magyar nyelvű) cigányok. Bár a 
szociográfusi arc, nyelv kissé merev, kimódolt, de 
a hír, ami a szociográfi a kulcsa, az itt hallatlanul 
fontos, érdekes. Egyetlen elemet kiemelve: a falu 
cigányai kifejezetten jól boldogulnak, nem utolsó-
sorban Magyarországra járásuknak köszönhetően, 
jöttek kereskedni, jöttek dolgozni.

A kötet azonban számomra Balipap Ferenc 
(Gyulaj 2008 – Faluhelyzet és falukép) „falupusztulás 
szociográfi ájának alapvetése” révén vált igazán 
fontossá. Biztos, hogy hozzá igazítottam volna a cí-
met. (Balipap írása nem volt a díjazottak között.) 
A falu változását a falu változásaként vizsgálja, 
vagyis egy valahai szerves szociális, kulturális, 
gazdasági létmód felszámolásaként (eltűnéseként), 
s ezáltal minden részletnek, minden történetnek 

más lesz a jelentése, mint amit szajkózni szoktunk. 
A pusztuló magyar falut nem fogjuk többé gono-
szul kimódolt cigánycsapdának tekinteni, mint 
amit a szociológia sulykol már egy ideje, tulajdon-
képpen merő jó szándékból. (Balipap voltaképp 
annak a drámának az epilógusát írja, ami a magyar 
szociográfi át megteremtette.)

Amúgy az egész kötet tárgyban, időben, érték-
ben, értelmezési módban inkább visszafelé fordu-
ló (trianonos borítójával együtt), mint körültekintő 
vagy helyzetfelmérő, pedig amúgy tényleg ideje 
volna már körbejárni az országot, határokon belül 
és határokon kívül.

(Körbejárt ország. Szociográfi ai írások a magyar-
ság helyzetéről. Éghajlat Könyvkiadó, 2011, 383 
old.)


