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A MAGYAR FALU 

SEXUALIS ÉLETÉHEZ. 
Írta: VERAI BÉLA, Nyírbogdány. 

A magyar falut egészen a legutóbbi időkig a pol- 
gári morál bevehetetlen fellegvárának tartották. Azt hit- 
ték, hogy benne minden szép, színes és megnyugtató, 
akárcsak egy Makart festmény s csupán Bródy és Lengyel 
óta tudjuk igazán, hogy a magyar faluban ugyanaz a 
csúf és ádáz küzdelem folyik toiber és ember között, 
mint a városokban. Ez a küzdelem nem kíméli meg a 
nők sexualis életét sem, s ha talán ebből a szempontból 
a falusi élet némileg megnyugtatóbb is mint a városi, ne 
feledjük, hogy itt a rendezettebb nemi élettel, kevesebb 
higiénia, nagyobb gyermekhalandóság kapcsolatos. 

. A falu nemi élete nemcsak a házasságok szokott 
keretében folyik le. Vizsgálódásunk alapjául egy szabolcs- 
megyei falut választva föltétlenül megállapíthatjuk, hogy 
a nemi erkölcs szempontjából csupán a kisbirtokosok 
leányai kifogástalanok. Ellenben a falu lakossága zömé- 
nek, a mezőgazdasági munkásoknak és cselédeknek leányai 
(a felsőbb körökről itt nem beszélünk) föltétlenül folytat- 
nak házasságon kívüli, illetve házasság előtti nemi életet. 
S ennek a nemi életnek szociális okai is megállapíthatók. 

Mindenek előtt a felsőbb körökkel való érintkezés 
föltétlenül demoralizáló hatással van a falusi népre. Köz- 
ismert alakok vannak minden faluban, kiknek eredetét a 
pletykakedvelő nép egy-egy egyházi vagy világi előkelő- 
séggel hozza összefüggésbe, s ez az összefüggés az arc- 
vonásokból is megállapítható. S aki tudja, hogy a mező- 
gazdasági cselédek és munkások mennyire az urak és a 
papok p o z i t í v  h a t a l m a  alatt állanak s hogy a 
mai cseléd- és munkásnyomor mellett minő óriási befo- 
lyása van a legkisebb pénzösszegnek is, az előtt egészen 
természetes lesz, hogy a falusi nők helyzete nemi szem- 
pontból nem kifogástalan. 

Általánosan uralkodó nézet, hogy a cselédek és mua· 
károk leányainak csak csekély része megy érintetlenül 
férjhez. Ez természetesen nem csak a felsőbb körök bűne. 
A falusi munkaviszonyok olyanok, hogy a napszámba 
járó leány teljesen ki van szolgáltatva a férfiaknak. A nyári 
nagy munka idején ugyanis, midőn á munkaidő 17-18 
órát is igénybe vesz, teljességgel lehetetlen a falutól 6-8 
kilométernyire fekvő munkahelyről hazajárni. A leányok 
ilyenkor kint alusznak a mezőn. A nyári nagy munka 
az erkölcstelenség melegágya. A kazlak aljában az éj 
olyan orgiákat leplez, melyek nagyvárosi borzalmakhoz 
szokott fejeket is megszédítenek. 

A nyári munka csak a munkások és cselédek leá- 
nyait veszélyezteti, a búcsúk azonban már a kisgazdák 
leányaira is veszélyesek. Szabolcsmegyei búcsújáróhely 
Máriapócs, hol Szűz Mária annyira meg van hatva a 
nép szent butaságától, hogy könnyezik. (Ezt legutóbb 
csalhatatlan tanúk állításai alapján igazolták.) Azonban 
a búcsújáró nép unalmasnak találja a könnyező Szűz 
Mária társaságát. Gondoskodtak hát az ájtatos búcsúsok 
mulattatásáról. A templom alatt dübörög a dob, fütyül 
a síp, s a panorámák, pálinkás „tabernák” stb. stb. 
nagy csoportja hívja mulatni a népet. A templomban 
nem is maradnak sokáig, hanem estig a komédiások, 
korcsmárosok fosztják ki a búcsúsokat s miután néhány 
súlyos verekedéssel és testi sértéssel az ügyvédek megélheté- 
sét is biztosították, aludni térnek. Azaz aludni térnének, 
ha volna hova? Hotel Esplanade nincs Máriapócson. 
így elhelyezik az ezer, meg ezer búcsúst, aki olykor 
összesereglik, pajtákba, istállókba stb. Összezsúfolva fek- 
szik ott a nép s hogy ott az éj sötétje nem istenes dol- 
gokat takar, azt a búcsúsok maguk beismerik. Hencegve 
mesélik a legények: „Volt egy szeretőm, nem tudtam 
vele itthon barátkozni, hát elmentem vele búcsúra.” De 
hogy mennyire benne él a búcsúk erkölcstelenségéről való 
hit az emberekben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a búcsúkról messze környéken is egy egész csomó 
pikáns história van forgalomban. A falusi ingyen cabáret- 
nek ez a legkedveltebb anyaga. 

A házasságon kívüli nemi élet azonban még sem 
olyan nagy arányú, mint a városokban. A házasságon 
kívül született gyermekek száma is kétségkívül csekélyebb. 
Ennek oka különben abban rejlik, hogy a házasság előtti 
barátkozásnak a falvakban igen gyakran házasság a vége. 
De ha egy leánynak gyermeke születik, az a falu szá- 
mára elveszett. Barátnői kicsúfolják s az illető a városba 
menekül, hol cseléd lesz és elzüllik. A házi cselédet meg- 
veti   a   falusi   nép,   erre a foglalkozásra még   a   koplalás 
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hónapjaiban sem vetemedik; de a bukott leány előtt más 
pálya nem áll nyitva. A dajkaság különben is kellemes 
bevezetés a cselédi életbe, melyet csak meg kell kezdeni, 
abból többé alig van menekülés. 

A házasságon kívüli nemi életnek eme formái mel- 
lett a legtöbb faluban kifejezett prostitúcióval is találko- 
zunk. Öregedő özvegy asszonyok, asszonyok, kiknek 
férje Amerikában van, vállalkoznak erre a szomorú 
szerepre. Ismerek továbbá olyan házaló asszonyt Is, ki 
képeslapot, levélpapírt stb. árul, s ki egyúttal a környék 
egyik prostituáltja. Ennek a prostitúciónak a képzelhető 
legalacsonyabb az ára. 

Ezek az idevetett megjegyzések nem meríthetik ki 
a falusi nemi élet minden oldalát. Hogy csak egyebet ne 
említsünk, nem szólottunk a katonaság demoralizáló hatá- 
sáról, mellyel szemben a nőknek föltétlenül ebből a szem- 
pontból is állást kell foglalni. De ez a néhány sor is 
meggyőzhet bennünket arról, hogy a magyar falu kétes 
homályában nemcsak á magyar népszínművek pörge 
kalapos legényei, s kokárdás leányai rejtőznek, hanem 
hogy az szomorú szociális bajoknak is takarója. 

 




