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(1) Október utolsó napjaiban marült fel bennünk - lehetőségként -, hogy ta
nítani menjünk vidékre. A feleségemmel másnap útnak indultunk. Stoppal. Szabolcs
ba. A nagykállói járást vettük célba. Ezután másfél héttel már költöztünk is Aba
pusztára. Szakadó esőben.

Lakást az iskola régi épületében kaptunk. Első tettem a kilenc soros cserépkály
ha üzembehelyezése volt. Az ajtaja kiesett. Tapasztáshoz "jóföldet" az összedőlt disz
nóól helyén találtam. Sándor bácsi, az iskola fűtője azt ajánlotta, tegyek bele sót,
Jobb az, mintha cementtel csinálnám. Ű az iskola kályháit így szokta megtapasztaní.
Megjött a tüzelő. Ment minden, mint a karikacsapás. Nagy szerenesém van, hogy
éppen most kapott szenet a 'I'űzép, állapította meg a stráfkocsis fuvaros, talán ví
gasztalásként, amikor a fuvar díját, a kétszázötven forintot kifizettem neki.

Asztali lámpával megvilágított szobában, csomagjaink száradó tartalma közt ta
lált bennünket az iskola igazgatója. Amindentt, a lámpa meg hogy nincs felszerel
ve .- morfondírozott -, pedig szóltam már a villanyszerelőnek. Egy hét múlva
Iampánk is lett. De várnunk kellett még a festőket. A festés már rég meg van ren
delve, hangzott.

(2) Abapuszta Balkány községtől öt-hat kilométerre van, de mondják háromra
és négyre is. A buszjárat új keletű dolog. A busznak nincsen betartott menetrend
je. Naponta háromszor érkezik, és az egyik végállomása itt van, mert a kövesút vé
get ér. Helyismeretemet e busz útvonala jelzi. Rajza egy ipszilon. Az ipszilon bal
oldali ága, arccal dél felé, Balkány-Abapuszta. Jobboldali ága kétszer hosszabb és
szintén kövesúttal együtt ér véget, ez Balkány-Nagymogyoróspuszta. Az ipszilon
szára pedig Balkány-Nagykálló. Balkánnyal együtt négy végállomás van. Ilyen mó
don félórás menetrendí eltolódások is bekövetkeznek. Ismeretem az ipszilon két ága
közti területre is kiterjed.

A jobboldali ágon két éve épült meg a kövesút, és ekkor vezették ki a villanyt
is. A kövesút és a villany Balkánytól tizenkét kilométerre egy útkereszteződésnél

megszakad. Innen már Hajdú-Bihar megyét írnak. Aki hét kilométert rászán még,
földúton, az eljut Hajdúsámsonba, Balkánytól a kövesút végéig négy iskola van, két
bolt és egy kocsma. A két ág közti területen, amelynek szélessége az öt-hat kilo
métert is eléri, nincsen iskola. Villany és bolt sincs. Erről a területről és a jobb
oldali ág nagyobb részéről négy-hét kilométer távolságról' érhető el vasútállomás.
Csak földúton.

A faluk nagyon messze vannak egymástól, de a tanyák sűrűn következnek. A
"tanyabokrok". Inkább szalagtanyák ezek. Széles utak két oldalára épített szabá
lyos házsorok, amelyek három-négy kilométer hosszan állnak megszakítás nélkül,
mint a falvakban. Keresztutca-képződményekmég alig észlelhetők. Ezzel a még-gel
a jövőt kísértem. Hiszen Balkánytól Hajdúsámsoníg már - ez húsz kilométeres 'tá
volság - szinte végig házak közt visz az út. Felszámolásuk lehetetlen. A kövesút
és a villany kivezetése is ezt bizonyítja.

A baloldali ágon egy iskola és egy bolt van, Abapusztán. Abapusztáig 1968-ban
épült meg a kövesút. Innen tovább földút visz - villanytalan tanyákon át -, ki
egészítve az ipszilon baloldali ágát, szintén H.-B. megye határáig. Abapuszta kb.
ötven házból áll. A házak többsége kívül-belül fehérre meszelt. A falak - a házak
háromnegyed részét kivéve, ahol az alap tégla vagy mészkő - sárból, vályogból ra
kottak. A tetőkre nád, cserép, pala, és itt-ott szalma került. A.-nak vasútja is van,
Megállóhely. Vegyesboltjával kocsma társul. Tejcsarnokába öt-hatkilométeres kör
zetből hordják a tejet. Néha vajat, túrót és koekasajtot is lehet itt kapni. A tsz
iroda egy szobácskából áll, innen köti össze A.-t telefon a megyével. Az iskola két
régi épülete 63-ban újjal szaporodott. A régiek 1929-ben épült sátortetősek. A ki
sebb cseréppel, a nagyobb palával fedett. Ilyen itt minden tanyasi iskola. A je-
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genyefa úgy hozzájuk tartozik, mi'nt faluhoz a templomtorony. Az út felől pedig biz
tosrs lehet venni az orgonabokor-sort.

Művelődésí és szórakozásí célokra a piroscserepes, egy teremből álló iskolaépület
szolgál. Vasárnaponként filmet vetítenek. Szombaton este lemezjátszó-zenére táncol
ni lehet. Ilyenkor a székeket összerakják. Asztalok nincsenek. Az egyik sarokban
tévét helyeztek el. Ebben a teremben működik a könyvtár, amelynek anyagát két
szekrény őrzi. De itt kapott helyet a fizikai szertár is, hasonlóan a könyvekhez, és
télen a testnevelési órák 'is itt zajlanak, amire két sovány bordásfal utal. Ez a terem
még az istentiszteletek helye is. A római katolikus és a görög katolikus lelkész Bal
kányból jár ki. Megosztva, kéthetenként vasárnap délután. Havonta egyszer kijön
Abapusztára az orvos·is. Szerenesés az, aki éppen ilyenkor beteg. De sokan íratnak
fel gyógyszereket, amiket majd Balkányban kiválthatnak.

Abapuszta a tanyák közt a legrangosabbnak számít, Még hat tanyáról járnak ide
iskolába, boltba és szórakozni is. Balkány Nagyközség termetéhez tartozik, mint
minden említésre kerülő tanya.

(3) Még fel sem [gen érkeztünk pillantani munkánkból és márís téli szünet lett.
Pesten a kérdések szorításában vergödtünk. Arról kellett számot adnunk, százszor
is, míért mentünk mi Szabolcsba. Itt, Abapusztán - bár óvatosabban - ugyanezt
célozták meg a kérdezők. Nagykállóban az indoklásnál, hogy: lakáshelyzetünkön kí
vánunk könnyíteni és hivatásunkkal is egybeesik a választásunk ... A neves és jó
szándékú költő, mivel ő gépelte kérvényünket. felkapta a fejét és megkérdezte: tény
leg, miért jöttök ti ide Pestről? Elutazásunk előtt az egyik felettesünk pedig azon
kezdett el csodálkozni (nyilván keveset beszéltünk az életünkről), hogy-hogy nem kel
lett erkölcsi bizonyítványt adnunk, amikor felvettek bennünket. Hozzatok "már", ha
Pesten jártok, mondta hivatalnoki .természetességgel. A másik végen, Pesten, sokan a
romantikának tulajdonították hirtelen jött vidékre-költözésünket. Voltak, akik misz
sziót láttak benne.

A közösség érdeklődése és véleménye nem ilyen hirtelen és direkt. A közösség
személytelen. Figyelése adatgyűjtés. Oly néma és lankadatlan, hogy igenis életbevá
gó.

"E7.eknekkét kanaluk sincs", volt a megállapítás anyagi helyzetükről. Ide min
den tanító szegényen jön, hangzott már bizalmasan is, de 'ne féljünk, néhány év
múlva lesz mindenünk. Szép fizetést kapunk (háromezer-négyszáz forintot ketten).
Egy hold földet adnak fejenként. (Esetleg felet. A tsz-nek ugyanis kevés a jól ter
mő földje, tájékoztatták, rosszat meg minek adjanak.) Tarthatunk baromfit is (hely
csak az iskolaudvaron lenne). Élelmesebbnek kell lenni. A földet felesbe kiadni?
Ennyi földet a gyerekek is megművelnek. (A tanító meg fehéring-nyakkendő uni
formisban irányító lehet, amíg a gyerekek ássák, kapálják a kertjét, a földjét. Hogy
erre van-e példa? Van.) Miféle tanító az, aki még vizet sem a gyerekekkel hozat
a kútról. (Harcot kell velük vívni, hogy ki ne tépjék a vödröt a kézből.) Miért nem
vesznek részt ezek (a feleségem és én) egy olyan ünnepség előkészületeiben (bár
Nyíregyházáról indítványozták telefonon), amilyet a könyvtárat hozó pesti elvtársak
nak rendeztünk? Aztán meg el sem mentek rá. (Érkezésük, jelzett ideje után más
:Cél órával a gyerekek, akiknek -énekelníük kellett volna, szétszéledtek. Három órás
késéssel mégis megjött az ajándék-könyvtár. A kiselejtezett könyvek. Másnap az
apró iroda sarkában fel sem tűntek. A gyerekeknek sem. Hol van a könyvtár? 
kérdezték még sokáig.) Milyen tanító az, akinek nem jut eszébe, hogy ő gyerekek
közt van (és nem kezd' el éneklő, gügyögő hangon beszélni hozzájuk, addig-addig,
hogy végül megfeledkezik a saját felnőttségéről is és jól felpofozza valamelyiket.
Vagy akinél nincsen tere a vékonyhangú. szüntelenárulkodásoknak?)

Az első hónapokban nem néztünk a személyeken túlra. Ha néztünk is, nem lát
tunk. Nem láttuk a fától az erdőt. Az erdő .rejtette veszélyeket nem észleltük. Nem
vettünk tudomást biztonságadásáról, védelméről sem. Most már, ahogy érzékszerve
ink felszabadulnak és rejtettebb dolgokra is reagálunk. bizony sokkal nehezebb.

(4) A föld hullámzó homok. Fehér tajtékjai a napfényben vakít6ak. A táj itt
jóval világosabb és könnyedebb, mint az igazi Alföldön. Ejszaka a kipusztult nö-
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vényzelű utak, ösvények szinte fluoreszkálnak. A, domboldalon a füvet sárgára ége
tő homoknyelvek úgy villannak elő, mint a lidérctüzek.

Ahány domb, annyi vizenyős, mocsaras völgy van. Ha csinálnának kanálist,
mennyi jó kaszálóm lenne, gondolja a gazda tavasszal, amikor a talajvíz a dombok
lábá'nál a rozsvetés szélét mossa.

A, tsz korszakot nyitó tényével itt a földművelés jelenleg nehezen tud mit kez
deni. Szakszövetkezetek vannak. Aki földdel rendelkezik - igen kevés kivétellel 
az tsz-tag, de a földjét maga munkálja meg. A, tsz magva, a közös földterület nem
sok, de egy táblában van, vagy nagyobb táblákban. Ennek kialakításához újrafelosz
tást kellett végezni. Sokan évtizedek óta munkált földjük helyett mást, esetleg rosz
szabbat kaptak. Vagy messzebb és több darabban, mint eddig volt. A, közös földte
rülethez tartoznak a legelők is. A, tsz-ek állattenyészete juhtenyészet. Nagy területen
telepítenek almáskerteket. ültetnek akác- és jegenyeerdőt ís, A, biztos munkaerőt a
leszerződött dolgozók adják. Számuk elenyésző. Gép Abapusztán egy van. Zetor. Ha
a tormáspusztaiakkal szemben felmerül az összehasonlítás, azoknak jól megy,
mondiák, mert három gépük is van. Valóban előbbre vannak. Gyümölcsöseik egy
része már terem. Nekem jól fizetnek, hangsúlyozta az egyik zetoros, szántásidőben

megkeresem a napi nyolcvan forintot is. Erről a vidékről ezernyolcszázért már mesz
szi földre elmennek az emberek dolgozni, például Pestre is. A, Balkányi Állami Gaz
daságban lehet keresni ennyit, sőt többet is, de természetesen idénymunkában.

Ezek az emberek, akik csak a földből éltek és sokkal nehezebb korokban, most
úgy tűnik, nem' hisznek a földben. Szidják a homokot, amellyel gigászi küzdelmük
éppen csak arra volt elég, hogy megéljenek. Fogásaik, módszereik rosszak voltak.
Ezt már tudják. Arnikor a földet szidják, tulajdonképpen kudarcukon dühöngenek és
most már a tehetetlenség is fullaszt ja őket. Hiszen mit tehetnek egyik napról a má
sikra? Ez a föld csak nagy türelemmel és okos munkával győzhető le. A, t.-pusztal
ak a téeszükkel perlekednek, hogy i-gazolják magukat. Könnyű nekik, mondják, a gé
pekkel meg akkora gyümölcsössel. A, gép és a gyümölcsös bűvöletében élnek. Ezeket
az egyén, illetve a család erejéből előteremteni lehetetlen lenne. Közös erővel egy
hamar sikerülne, de a presztízs, nehéz vereségüle nyílt elismerése és a volthoz, il
letve a vanhoz való ragaszkodás még gátolja őket.

A, "ha nem megy, elmegyünk dolgoznív-elv alapján családonként egy ember már
az iparban dolgozik. Pedig lenne itt mit tenni. A,z itthoni munka talán számukra is
jóval több haszonnal járna. Azt hiszem, hogy ez az állapot, ami most van, bizony
talanságból nyeri erejét, és átmeneti. Bár átmenetnek igen hosszú. 1958-ban _vette
kezdetét a -családok, a fiatalok tömeges elvándorlásával. Nr-pusztáról tizennyolc csa
ládból hét költözött el. Nm.-puszta vagy Trombitáspuszta esetében az arány még ki
rívóbb. A, fiatalok végleges elmenése miatt elsősorban éppen a nagy családok fogy
tak el., Cs.véknál hat gyerek közül egy maradt. K.-ékra ugyanez áll. Cs.véknúl nyolc
gyerek közül szintén egy maradt. N.-puszta első házait vettem itt sorra, és folytat-
hatnám. -

Az elköltözött családokról még megjegyzendő, hogy mind a jómódúbbak kö
zé tartoztak. Ez érthető lenne akkor, ha anyagi helyzetük miatt "biztosra mennek",
Tehát telket, házat vesznek valahol, vagy legalább jó munkahelyet találnak. De
nem. Tudok olyat, aki itt minden pénzét földvásárlásba ölte, olyat, aki építkezésbe,
és amikor elment, a házát még csak el tudta adni (húsz-harmincezer forintért), de a
földjét egy sem. Sokan semmi nélkül vágtak neki az országnak. Azokról a puszták
ról, ahol már villany van és kövesút, az elvándorlás megszűnt,

(5) Más tanyasi iskolákkal ellentétben, az a.-pusztaiban osztott osztályok vannak.
Összel és tavasszal az alsósok délelőtt, a felsősök délután járnak. Télen fordítva. E
rendszer mellett két érv áll. A,z egyik az, hogy a kicsiknek ne kelljen télen reggel
járniuk, mivel akkor van a leghidegebb. A, másik: már így szekták meg. A, kimon
datlan ellenérvek száma ugyancsak kettő lehet. Télen a tanítás este ér véget. így
a kicsiknek sötétben kell, úttalan útakon hazabotorkálníuk, három-négy kilométert is.
Ez az egyik, míg a másikban 13,Z egész iskola érdekelt. A, tantervben ugyanis a tévé
oktatás szerepel, mint fontos segédeszköz, viszont a délután járók tanítása - a
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még későbbi befejezés elkerülése végett - korán kezdődik, így a tévé-órák és a
mi óráink között kiküszöbölhetetlen az eltolódás. Az év egyik részében van tévé
oktatás, a másikban nincs. Bár El - valóban nem jelentős - probléma megoldását
látszik jelenteni az, hogy a tévé két hónapja rossz.

Az osztályok létszáma kicsi. A tizenhat és a huszonhat között váltakozik. Ta
nítási szempontból ideális. Osztályonként négy-öt gyerek számít jó tanulónak.
nyolc-tíz gyerek gyöngének és szintén négy-öt gyerek rossznak. Ez az ötödik osz
tályig niár . kialakult arány. Személy szerint is rögződik, és a gyakorlat azt mutat
ja, hogya nyolcadik végéig sem változik. Azoknak a gyerekeknek, akiknek na
gyobb testvérük járt vagy jár iskolába, tanulmányi eredménye az iskolakapu át
lépésekor már megjósolható. Ha például a nagyobb testvér "jófejű" gyerek, ak
kor az utána jövők is azok lesznek. 'Ez a következtetés a szülőkig visszamenőleg,

sőt a rokoni ágak gondos figyelembevételéig eredményes lehet.
Az irányító ebben nem a hagyományokat védő előítélet, hanem az a mozdít

hatatlan állandóság, ami szerint az iskola felesleges, de kikerülhetetlen. Fennma
radása itt csakis társadalmi szerepe folytán lehetséges. Szerepének meg akar fe
lelni, mint minden iskola. Ezt a módszerek fejlesztésével látják elérhetőnek. A
módszerek áradnak. Még a kísérleti módszerek is Utat találinak ide. Átvételük kri
tikátlan, és addig nyújthatók, ameddig a papír nem szakad. Majd míndegyik még
megvalósulása előtt elhal, de így is jelen van. Hiszen például a -tévéoktatás hasz
nosságáról és hátrányáról szakmai továbbképzések folynak.

Íg! az iskolának a környezettel való kapcsolatra egyetlen lehetősége marad, a
szembenálló fél szerepének, "az erősebb úgyis én vagyok" vállalása. Ebből a sze
repből folyik itt a tulajdonképpeni tanítás, nevelés. Az iskola törvényeit, követel
ményeit a gyerekek már csak úgy fogadják el és akkor, ha azok mögött eredeté
ben nem ismert és olyan irányú erőt éreznek, amelyik "gyöngéjükre", "értéktelen
ségükre", paraszt voltukra apellál. Ebben az esetben a testi fenyítést is elfogad
ják. Sőt igénylik. De ha a nevelő nem e mísztikus erő megjelenítője, akkor nem
hogyapofonai, körmősei ellen lázadnának fel, hanem fellázadnak az őket nem il
lető bárminemű dolog ellen. Így vad felháborodást keltett az a kérdés - az ötö
dik osztályban, földrajz órán -, hogy mennyí Magyarország lakossága? Ök nem Vol
rosi gyerekek, érveltek, mínek ezt tudniuk. A legnagyobb szám, amit mondtak,
ezer volt.

Még hetedik-nyolcadik osztályban is a gyerekek nyolcvan-kilencven százaléka
csak az írás, az olvasás és a számolás alapjait ismeri. Osztályonként három-négy
gyerek szokott megbukni. Ezt a statisztika terhelhetősége szabályozza. Nyolcadik
ban már nincs megbukás.

Itt nagyon sokan nem hiszik el, hogyaHoldon járt ember. Pedig a tévében is
láthatták. A környezetűkön kívüli dolgoknak annyi valóságértékük sincs számuk
ra, mint a meséknek. A mesékben legalább érzelmileg érdekeltek. Ilyen alapon
(számtalan példát mondhatnék) ragaszkodnak ahhoz is, hogy a pávának nincs húsa.

Évszázados helyükről kellene itt elmozdítani a dolgokat, a tudatot. A szük
ség az, ami a leggyorsabban képes erre, csakhogy ez érzelmi-tudati szétszakadás
nélkül alig jár. Ilyen szükség uralkodik azon is, aki innen középiskólába akar
menni. Számára tudatilag megszűnik ez a világ és helyébe lép - mért más mi
válthatná fel - a tankönyvek zárt világa, amit érzelmileg nem tud kapcsolni se
hová. Ebben a tankönyvek városi szemlélete is közrejátszík. Példát erre a legjobb
tanulónak számító nyolcadikos dolgozatából idézek, amiben maradandó élményei
ről ír. "A napok programokkal . volt ellátva." kezdi, majd " ...Ezen kívül külön
program is volt." " ...Külön prograrnon a Dunán hajóztunk." A dolgozat margos
iskolai füzetben, hatalmas betűkkel írva egy oldalnyi. A legjellegzetesebb meg
fogalmazás benne talán ez: " ...nagy, szép komplikált termek." A komplikált ki
fejezés ezen a vidéken negatív tartalommal bír, nála ezért törvényszerűen az el
lenkezőjével.

(6) A tsz-ben a remények forrása az almáskert. Az egyénileg gazdálkodóknál
a dohány. Alig van család, amelyik ne termelne dohányt. A kiscsaládok erejéből
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általában fél holdra futja, a nagyobbakéból egy holdra. A dohánytermesztés egyes
mozzanataí kollektív munkát igényelnek. A palántázás, de főleg tél elején a cso
mózás az egész rokonságot és a jó ismerősöket is egybefogja. Ilyen jelentőségű

munka talán csak a kenyérgabona betakarítása, de ezt is már csak a hagyomány
emelheti hasonló rangra. A dohánnyal a gondok amelegágy készítésétől a bálá
zásig tartanak.

A ló- és tehéntrágya keverékéből nyolcvancentiméternyi magasra rakott, a
humuszban gazdag erdei földdel borított, felül deszkakeretbe fogott és az éjszakai
hideg ellen molínó-anyaggal védett, letakart dohány-melegágyak sarkában jut hely
a paprika, a paradicsom és a káposzta-palántáknak is, bár konyhakerti termesz
tésükről alig eshet szó, Az építkezés módjából adódóan - az istállók földbeásot
tak, vagy sárból, vályogból rakottak - teleknek inkább a magasabb fekvésű ré
szek valók. A kertekben általában krumplí, dohány és dinnye terem. A zöldségfélék
nek - hagymán. paradicsomon és paprikán kívül mást nem ismernek - a talaj
vízhez közelebb eső völgyekben, a kukoricásból szakíta'nak ki egy darabkát. Ön
tözésükrc alig kerülhet sor.

A dohánypalánták kiültetéséhez viszont sok víz kell. Üres zsákokkal letakart
hordákban - ne lötyögjön ki - szekéren viszik a földekig. Itt locsoló kannákkal
hordják szét a palantálc elkészített fészkébe. A palántázás hetekig eltart. Azokat,
amelyek nem fogannak meg, pótolni kell mírrdaddíg, amíg mi'nden szál megered.
A dohány közt egy szál gaz sincs. Többször kapálják, mint bármi mást. De a do
hány is, amint nő, elnyom, megfojt minden más növényt. Hatalmas leveleivel em
bermagasságig, tíz-tizenkét rétegben von sátrat a föld fölé. Látványra megrendi
tőbb kárt jégeső aligha okozhat, mint a dohányban. A dohány az egyetlen növény
itt, ami ősszel számottevő készpénzt hozhat. Bár a legnagyobb földterületet a ku
korica és a gabonafélek foglalják el. Tíz holdból öt-hat holdat. Ezt dohány,
krurnpli, napraforgó, csillagfürt és kaszáló vagy használhatatlan rét egészíti ki.
Ebben az esetben az évi gabonatermés tizenöt-tizennyolc mázsa, a kukorica nyer
sen negyven-ötven mázsa. A rozsot, a búzát még nemrégen megőrlették. Kenye
ret otthon sütöttek. A kukoricát és a krumplinak egy részét állatokkal etették meg.
Disznóból, baromfiból eladásra is jutott. A napraforgóból olajat üttettek. Bár
mennyire is gazdaságtalan itt a kukorica és a gabonafélék termesztése, az áruter
melésnek nem mondható, feudális viszonyok között mégis indokolt volt. De ma
napság egyre ésszerűtlenebb, amit kifejez egy még céltalanabb állapot kialaku
lása. 1\ terményeket újabban szinte mind eladják, de ugyanazt és ugyanolyan
mennyiségben termelnek tovább.

A kenyeret a boltból veszik. Abapusztára négy kilométerről is eljön'nek a bolt
ba kenyérért. A kenyérsütő kemencék eltűnnek. Vágóállatot (baromfit, disznót)
mind kevesebbet tartanak. Húsért sokan járnak Balkányba. Abapusztára kéthe
tenként hoznak hurkát, hájat, kolbászt és állott fasírozottat a boltba. Egy órán
belül elfogy. Keresett cikkek a különböző konzervek is. A királyrészi bolt nagyon
j6, mondta az egyik parasztasszony, mert ott mindenféle konzervet lehet kapni.

A tehéntartás célja sem a tejhozam, hanem elsősorban .az igavonás. Szőlőt,

bár megérné termelni, igen keveset látni. Gyümölcsösük az egyénileg gazdalko
doknak egyáltalán nincs. Ezek szakszerű gondozását sem végzik, illetve végeznék
el. . Egyetlen vegyszer ismeretes, a rézgálic, és egyetlen műtrágyát alkalmaznak, a
pétisót, de ezt mindenre és minden mennyíségben. A pétisó népszerűséget teljes
ellenszenv előzte meg. A dohány iránti magatartás is ekként alakult. Az utóbbi
tíz évben ismerték el, de méltó helyéről még ma is a rozstáblák és a kukoricá
sok szorítják ki.

Az új dohánytermelők legnagyobb gondja a hodály megépítése. Befedni szalma
még csal, van, de a fa előteremtése nehéz. A tájat minden irányban átszelő akác
fasorak soha nem nőhetnek fel. Ha gazdája nem vágja le idejekorán, ellopja más.
De néhány éve egy időre megoldódott a hodály-probléma, A tsz-ek hitelre épített
hatalmas hodályai - Abapusztán három van - az egész környék dohányának ele
:gendőek. Itt például a tsz nem használja őket. Igyekeznek legalább bérbe adni.
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Egy szakasz ezerkétszáz forint, ami egy póré (zsinegre felfűzött dohány) hosszá
nak felel meg. Tavaly a hodályok kétharmad része üresen állt.

(7) Vasárnap a hétköznapi cselekvések terei, a földek, az udvarok üresek. Az
utakon történik szinte minden. Fiatalok csapatai vonulnak pusztától pusztáig. Gya
log vagy biciklin. Busz ilyenkor nem jár. A hosszú utakat, hogy ne fussanak a
semmibe, valami, valahol csak elnyeli. Például egy bál Tormáspusztán, egy mozi
Baloghtanyán. Vagy egy kocsma prízrnája töri meg őket Dézsitanyán, Abapusztán,
esetleg valamelyik puszta közepéri ácsorgásba fúlnak.

A vasárnap a régebbi formáját már elvesztette. Ami helyette van, az nehe
zen körülírható keverék, annál is inkább, mert tartalma, - hogy legyen valami
mégis - a régiből csak egy kevés. Más ünnepeken, például május elsején hétköz
napi míriden, de "vasárnap nem szabad dolgozni". Hagyomány a feltétlen ebéd
főzés is, ami valamilyen baromfi levágásával jár. A dísznó-, a marhahús és a
szárnyasállatok közül a pulyka húsa hétköznapinak számít, bár akkor is ritkán
kerül az asztalra. Legtöbbször csak levest főznek, amit bab, krumplí vagy tészta
tesz főzelék-sűrűségűvé.Az "étel" szó is csak a leves neve. Vasárnap a leves mel
lé töltött káposzta - tölteléke fűszeres rizs - vagy pörkölt kerül. Ezek a leg
ünnepibb ételek. Hétköznapra maradnak a krumplí alapanyagú ételek is. Lepesán
ka: reszelt krumplí és liszt keveréke, olajban kisütve. Cinke: krumplífőzelék-féle.
Tüviskes (tövises) -galuska: strapacska; tehéntúrós krumplís-galuska. Öhön :
krumplí levestésztával. A főzelékek, mártások egyáltalán nem ismertek. Á tej
megvetett étel, "nem egészséges embernek való". A gúrásztát viszont, a borjat
ellő tehén friss, gyönge tejét felforralva - ami ilyenkor még összemegy, csomók
ba összeugrik -, finomnak tartják.

Az öltözködés is a vasárnapért van. A városokból hazatérő fiatalok, akik mín
den hétvégén megjönnek, hozzák a divatot, amit az. itthonlak a legváltozatosabb
színekben teremtenek újjá. A puszták útjait már korán délelőtt végigjárják.. Aba
pusztán két hely van, ami elveheti a kínos és céltalan lődörgés látszatát. A kocs
ma, amit délután bezárnak, és az iskolaudvar. Az iskolaudvaron azok a lányok,
akik kézi1abdában néhány éve meg'nyerték a járási iskolabajnokságot, minden va
sárnap délelőtt ünneplőbe öltözve is, a hozzájuk csatlakozó fiúkkal megjelennek
és játszanak. A többiek nézik őket.

Délután, három óra körül nő az iskolát övező tarka forgatag, amin átszivá
rognak a misére menők, a sötét tónusú öregek. Mise utáln apiroscserepes iskolaépü
letben megkezdődik az újat jelentő filmvetítés, két ízben is. De a film elsikkad. A
mozit idéző forma összeroppan. A zajban szöveget-zenét hallani egyáltalán nem le
het, így nézni sem érdemes. Nem is nézik, hiszen akijövők hevültsége 'nagyobb an
nál, mínt amit egy film előidézhet. Az idősebbek, azt moridják, kezdetben még el
jártak, de már tájára sem mennek a filmvetítéseknek. Pedig nagyon ráérnek ilyen
kor. Az asszonyoknak mégcsak van dolguk: az ebéd megfőzése, az állatok megéteté
se, bár ebben a gyerekek is segítenek, de a férfiak csak meghúzódnak. Alszanak a
hodály hűvösében vagy a nyárikonyha, a konyha dikóján. Az udvaron úgy men
nek át, mintha szédülnének. Ha akad beszélgető partner, a szomszéd, az úton bal
lagó ismerős, akit szárnyaira vett az unalom és hangos köszönéssol hívja fel ma
gára a figyelmet, akkor érákig is eldiskurálnak. De először hangos általánosságokat
mondva közelednek egymás felé, testben, lélekben kimérten, lassan. Még meg is
akaszthatja őket ez-az. Gaz, szemét, amit cipőorrukkal vagy mezítlábasan gondo
san félrerugdalnak útjukból. Egy szalmaszál, amiért lehajolnak, hogy eltörjék és az
egyik darabját foghegyre tűzzék. Vagy ilyenkor eszmélnek rá olyan dolgokra, amik
re már régen fel kellett volna figyelni: 'nézze, ez a fal, mintha roggyanna ; nézze
csak, a Kisnek már antennája van. A beszélgetés esetleges jellege míndvéglg megma
rad. A kerítésen át vagy legfeljebb az udvaron zajlik.

Új tartalmat jelentene a tévé, de Abapusztán elvétve akad és más pusztákon is
egy-kettő, ha van. Ahol villany nincs, ott a rádió is kevés. Villany pedig, még Aba
pusztán sincs mindenkinek (kb. tíz százaléknak). Egy vasárnapi vendégünk - a
szemszád pusztáról - a Népszabadságot meglátva asztalunkon csodálkozva kérdezte:
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nektek újság is jár? Egy család pedig, noha megvan a pénzük tévére, arra a követ
keztetésre jutott, hogy nyárra nem kell tévé, mert hétköznap nem érnek rá nézni,
de ha már meglenne, akkor csak néznék biztosan, ez pedig a munka rovására men
ne, tehát télire veszik meg. Itt eddig a legsikeresebb tévé-műsornak a Rózsa Sán
dor mondható, Húszan-harmincan - ahányan befértek egy szobába - összegyűltek

vasárnap esténként egy-egy képernyő elé. "Jön Sándor", mondták, és Sándor való
ban megjött. Ott volt köztük. "Hogy lehet ebben a kis emberben ennyi erő!"

csodálkozott valaki. "Heiszen, mit gondolsz, mekkora karjai vannak annak!" ~
mondta meggyőzőerr a tv-tulajdonos.

Itt, Abapusztán új dolog még a lemezjátszó, ami szinté'n a piroscserepes iskola
épület oly sok célt szolgáló termében szólal meg, szombat esténként. Az erre össze
gyűltek ugyanazok, akik a filmvetítésekre is eljárnak, tehát a fiatalok. "Szórakozá
suk" ilyenkor azonos a filmvetítés alatti állapottal. Ehhez az eddig leírtakon túl még
hozzátartozik.ihogy a filmvetítésnek korán este vége van, de az egybegyűltek csak
tizenegy-tizenkét óra körül oszlanak szét. A fiúk virtustól rekedt hangja közt hatal
mas Iány sikolyok csapnak fel. A virtus mértéktelenségét az iskolakerítéseken is vi
szontlátni. Volt úgy, hogy helyéről kiszakítottan egy egész léckerítés-sort szemlélhet
tünk reggel, a falhoz támasztva.

A városokba járók, amilyen észrevétlenül érkeznek meg és vegyülnek el, olyan
észrevétlenül válnak ki és mennek el. (Mint a céllövöldés, akinek az egyik vasár
nap reggel, amikor felkeltünk, már itt állt a bódéja az iskola előtt. Késő estig ha
talmas forgalom volt, mert mikrofonba is énekelhetett az, aki nem szégyellte a
hagjár az öblös hangerősítőn át héthatárba szórni, de itt nincs olyan ember, aki szé
gyellné. Sőt az ilyen alkalom előtt mínd megfékezhetetlen, ha van jó hangja, ha
nincs. De hétfőn reggel már, amikor hűlt helye volt a céllövöldés bódéjának, mert
amilyen meséből termett volt, úgy is tűnt el, senkiben nem ébredt nosztalgia utá
na. Az szúrt volna szemet, ha itt marad, mert más volt tegnap és más van ma.) A
városokba eljárök közül is, ha valaki itthon ragad egy-két napig még, gyorsan
leveti díszeit és hétköznapi ruhába bújik, bár meglehet, semmi dolga nincs..

(8) Tavasz van, hétköznap. Három hét múlva tanév vége lesz. Az ég nyitott,
sehol egy felhő. Ennyi fényt nem ihat be a föld ...

PILISSZENTLÉLEK
írta PROKOPP GYULA

Pilisszentlélek az ország egyik legkisebb községe területre és lélekszámra egy
aránt. Lakosainak száma nem éri el a négy és félszázat, akik száznál alig több ház
ban laknak. Határának mezőgazdaságílag művelhető része mindössze 132 hold. A
Pilis egyik szűk völgyében fekszik, félúton Esztergom és Dobogókő között. Két év
századon át szinte el volt zárva a világtól. Lakosai a csekély határ művelése mel
lett erdei munkával és mészégetéssel foglalkoztak. Ha egy-egy kocsi rőzsével vagy
mésszel megjelentek az esztergomi piacon, vagy asszonyaik gombával, málnával vagy
csipkebogyóval teli kosárral járták végig Esztergom utcáit - ez jelentette számuk
ra a világgal való kapcsolatot. Idegen csak turistaként jutott el hozzájuk. A két há
ború közott épült Esztergom-Dobogókőközöttí műút megkönnyítette a közlekedést,
de .ennek egyelőre inkább csak a kirándulók látták hasznát, akik vasárnaponként
már autóbusszal is eljutottak a pilisi erdőségbe. A két utolsó évtizedben az elköl
tözések miatt a lélekszám kevéssel csökkent ugyan, az életkörülmények azonban
jelentősen megjavultak. Napi. hét autóbuszjárat, víllanyvllágítás, a falut kettészelő

patak szabályozása és a kultúrház jelzik a fejlődést. A lakosság jelentős része már
Esztergomban és a környező bánya- és ipartelepeken dolgozik.

A még esztergomi határban lévő Szalmahídtól sűrű erdőben kanyarogva kapasz
kodik az út a Pilisnyereg felé. Kevéssel a mély völgyét áthidaló viadukt előtt, a
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