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TUDósíTÁS A VILÁG VÉGÉRŐL

Jelentem u volgvemből, emberek .
szit álködhől a hűviis permeteg,
Halkul a megmaradt madár-világ,
de hangesk odnak fenn a vadlibák ,
s ahol szö/öt nevelt II napsugár,
<'ii'" {alánk vaddisznó csorda jár,

Áprily Lajos

Jelentem, hogy tegnap, azaz május nyolcadikán, csütörtök délután Baranya megye déli peremvi
dékén egy számomra eleddig ismeretlen településre leltem. A falu nagyjából egyforma távolságra
~ négy kilométerre ~ fekszik Drávasztárától és Drávakeresztúrtól ; közigazgatásilag Keresztúr
hoz tartozik. A szomszédos községekkel csupán a Dráva gátján vezető földút s néhány gyalogös
vény köti össze. A faluban két tucat lakóházat számoltam össze, egy boltot, egy kocsmát, egy ha
ranglábat és egy őrbódészerűséget: a hajdani tanácsházat. Az egyik háznak beroppant a gerince,
másiknak kihullott ajtó-Iogsora, vakon meredeznek az ablakai. Szélütött öregemberként bóbis
kolnak a falu közepén. Az utcákat benőtte a fű és a gaz.

Jelentem, hogy a falu eszeveszetten szép. Mintha völgyben, úgy lapul meg a gát tövében. A töl
téstől balra tó, nádassal borítva, jobbra a Korcsina csatorna, odébb pedig, túl a nyirfaerdőn a
Dráva s a világ vége: az országhatár. A kertekben szirmukat bontják az almafák, a főtéren fehér
ben s zöldben pompázik a vadgesztenyés. Méhek zümmögnek mindenfelé. Rigó fütyül, fecskék
sárból fészket tapasztanak. Százszám csivitelnek erre-arra. A Korcsina sekélyebb szakaszán ív
nak a dévérek, habosra fürdik a sárgáskék vizet. Békakuruttyolás. A nap ragyog.

Jelentem, hogy a faluban emberek élnek. Heten. Elsőként Orsós Lajosné nyolcvanéves cigány
asszonnyal találkoztam. Csöpp vályogházban lakik, udvarán halomban áll a fö\vágatlan tűzifa.

Napok óta nem tud nekiálIni a hasogatasnak. köszvény kínozza. 1960-ban kőltözött ide a Drá
va-parti cigány telepről, ahonnan kiöntötte az ár. Férje hét éve meghalt, azóta egyedül él, jöve
delme 1290 forint. Orvoshoz Sztárára jár, boltba Keresztúrra vagy Drávafokra, persze gyalog,
mivel itt busz, vonat nincsen. Kenyeret helyben is tud venni, hetenként háromszor kijön a kocs
máros. aki az ital mellett élelmiszert is árul. Húsl nem. Orsós Lajosné két hete evett húst utoljá
ra, pár tyúkjából levágott egyet, azt ebédelte-vacsorázta három napig.

A település évszázadok óta lakott, egy nyugdíjas bácsi számon tartja. hogymég anagyapjának
a nagyapja is itt született. Földműveléssel, halászattal foglalkoztak, s szállították az erre vetődő

ket. a vásározókat a Dráva túlpartjára ; innen a község neve: Révfalu. Horvátok, magyarok ve
gyesen éltek itt, békében, izzadságban. "Részt kaptunk az ország bajából, az ország mégis meg
feledkezett rólunk" ~ mondta egykedvűena nyugdijas téeszfogatos, Bukovácz Mihály. Ő harcolt
- igaz, nem tudja, hogya hazáért-e vagy sem. Meglőtték Voronyezsnél, megfagyott Sztálingrád
nál, mégis haza került. Harcoltak mások is. A haranglábon márványtábla. rajta a felirat:
1914-18. Elesett hősök emlékére emelte Révfalu hálás közönsége. Alatta hat név: délszláv, cigány
és magyar nevek.

Harcoltak a vízzel: le kellett csapolní az árterületet, hogy termő legyen a főld. Ma nem műve

lik a zártkerteket, nem gazdaságos. Tíz-húsz évenként jött az dr, elmosta a vályogházakat ; az
újabbakat már kőből emelték. Most alig akarnak összedűlni. Jött a gróf, hajtotta filléres nap
számba őket, küldte a csendőröket az orvvadászokra, orvhalászokra. Akik nem megszegték
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~ betöltötték a törvényt: enni adtak a gyerekeiknek. Jött a felszabadulás, a földosztás: a lélek
ünnepe. Aztán az eröszakos tagosítás, apadiások lesőprése, ami másutt is sürűn előfordult, de itt
együtt járt a lélek kisöprésével: a horvátok csak a kerítésig beszélhettek a nyelvükön, különben
~ két sereintés közt - leláncoskutyázták őket a hivatal emberei. Jött a félelem a határőröktől és a
határsértőktől, a forradalmároktól és ellenforradalmároktól. Belülről kezdett pusztulni ez a nép
- vélik a megyeszékhelyen. -- De magától egy alma sem rothad el.

Jelentem, 'hogy beszélgettem egy nyolcvanegy éves öregemberrel, aki épp kast font fűzfavesz

szőböl a kisesibéknek. Szinyákovics Pálnak hívják, hetyke bajuszt hord és pörge kalapot. Neve
zett előadta, hogy a földosztáskor negyvenegy gazda élt a faluban, majdnem háromszáz ember: s
ugyanennyien Zokogában, vagyis a cigánytelepen. Még tíz éve is jó kétszázan lehettek a revfalu
siak, az iskolába ötven gyerek járt. Aztán megszűnt az önálló tanács, de ígérték, hogy majd lesz
kirendeltség, ahol intézhetik a dolgaikat. Nem lett. Ígérték. hogy lesz aszfaltút, buszjárat, köny
nyebben bejutnak Sztárára, Keresztúrra. Nem lett. Pár család beköltözött a nagyobb falvakba,
még Siklósra, Szigetvárra is mentek. Nyugdijazták a tanítónőt, igérték , küldenek másikat. Nem
kűldtek, az iskolát körzetesítették, a gyerekek télen-nyáron gyalog jártak be Keresztúrra. Egy
darabíg. A szülők hamarosan megelégelték a dolgot, eladták a házukat vagyegyszerűen oda
hagyták a gaznak, s szépen beljebb költöztek. Szinyákovics Pál szerint aki sose hallott tudatos
településpolitikáról - ez volt a tragédiája a falunak: az iskola megszűnése, a tanító nyugdíjazása.
"EImén a pásztor, szétszaladnak a juhok" - bölcselkedik az öreg, s fonja tovább a kast. Estére
kész kell lennie, mert holnap - úgy számolta ~ előbújnak a csibék. Gyerek itt úgysincs, legalább a
csirkék csipogjanak.

Jelentem, hogy nemrég be akarták csukni a koesmaboltot. Minek üzlet annak a hét ember
nek'? Megveszik a kenyeret Sztárán, ahogy a húst veszik ... Aztán valakinek eszébe jutott, hogy
hét embernek is élnie kell, s nem gyalogolhat kilométereket kenyérért, tejért. Valakinek volt mer
sze, és az asztalra esapott. A kocsmabolt maradt, hetente hárornszor kinyit. S a hét ember meg
veheti nemcsak a kenyeret, hanem a cukrot, a sót, a zsírt, a konzervet is. A férfiak megisznak
egy-egy féldecit odabent, az asszonyok a lépcső előtt trécselnek kicsit. Hogy itt a tavasz. Árad a
Dráva. Nagy a sár. Nem jön a postás, pedig biztosan írtak a gyerekek Siklósról, Pécsről. Szek
szárdról, Pestről.

Néhány házba még hazajárnak a tulajdonosok, néhányat idegenek vásároltak meg. Tíz-tizen
öt ezer forintért. Az iskoláért 60 ezret adott egy környékbeli orvos. Nyaralóhely lesz Révfalu
- igérgetik a tanácsnál -, nyüzsgőbb,elevenebb, mint valaha volt. Már a parcellázáson törik a fe
jüket, horgászparadicsomot emlegetnek ...

Jelentem, a községet buzgó katolikusok lakják, egyikük mégis elkáromkodta magát, amikor
megkérdeztem, szerinte miért jutott ide Révfalu. "Harminc év óta ez a módi. A város azt szeret
né, ha csak város lenne a földön. Aki falun él, pláne az lsten háta mögött, az rohadjon meg vagy
költözzön el" - felelte. Ő itt született, itt küszködött, hogy jusson valamire, hát hagyják, hogy itt
pusztuljon el és itt kapartassa el magát. Nálunk szabad költözési jog van, de legyen szabad mara
dása is az ember fiának. Ott, ahol úgy érzi, emberi életet élhet.

Megkérdi: szerintem akarva sorvasztják az aprófalvakat. vagy ... '? Vannak nálunk első- és
másodrendű állampolgárok, vagy ... '? Mit feleljek? Csak azt tudom, hogy országosan három és
fél ezer forint fejlesztési összeg jut koponyánként, Budapesten és a megyeszékhelyen öt-hat ezer,
a kisközségekben alig négyszáz ... Mit feleljek'? A főváros, ahol a lakosság egyötöde él, eddig
harminchét százalékot kapott a közösből, ezután negyvenet kap. Nem szólok semmit.

Jelentem, hogy Révfaluban még élnek emberek. A lakók korátlaga hetvenöt év. Nyílnak az al
mafák, és ívnak a halak. A csend - fülsiketítő.

lY80. május
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