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„Mi, korrekt parasztok értettünk a lóhoz, neveltük a jó csikókat. Már ahogy végighajtott a falun, ahogy az ostort tartotta a kezibe, látni lehetett, hogy igazi 
beleszületett parasztember.” A korrekt paraszt nem csupán falusi földműves tehát – hiszen a földet sokféleképpen meg lehet művelni, a lovat is sokféleképpen 
lehet hajtani. Az átányi korrekt paraszt azonban csak egyféleképpen hajthatja a lovát, foghatja kezébe az ostort és suhinthat vele úgy, hogy lovai büszkén 
föltartsák a fejüket s kényesen lépkedjenek. […] A gazdálkodás és a munka így gyakorlati hasznán, célszerűségen túl a korrekt parasztemberek számára 
mintegy művészet volt. E „művészet” szabályainak betartása biztonságot s büszkeséget adott, és megszerezte a község megbecsülését. Ilyen korrekt paraszt az 
lehetett, aki beleszületett, és mint kisgyerek, ebben az életformában nőtt föl, s Orbán Ferenchez hasonlóan, 4-5 éves korában már a lovak hasa alatt bujkált, 
nyolcéves korában felkantározta a fogatot. A föld, amit bevetett, elődöktől szállt rá, gondos megmunkálása s megtartása erkölcsi kötelezettség volt az elődök 
és utódok iránt, de ezen túl a haza s Isten iránt is, hiszen ez a gazdálkodás adja a kenyeret, amely a legfontosabb az emberek megélhetéséhez, és amit az 
Úr asztalára tesznek.

(Részlet a könyvből)

Alig akad még egy olyan magyar vonatkozású társadalomtudományi munka, amely akkora nemzetközi visszhangot váltott volna ki, mint Fél Edit és 
Hofer Tamás kötete. A több mint negyven évvel ezelőtt az Egyesült Államokban angolul publikált, méltán világhírűvé vált monográfia a magyar paraszti 
társadalom kollektivizálás előtti világának ma már klasszikussá vált elemzése és pótolhatatlan kordokumentuma. Magyar nyelvű megjelentetésével, 
a Korall Társadalomtörténeti Monográfiák sorozatának első köteteként, a hazai tudományos könyvkiadás egyik legnagyobb adósságát törlesztjük.
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