
VALÓ VILÁG
HATVANI DÁNIEL

Vízalatti harangok
A kert, akárcsak az utca másik oldalán a temető, csöndes, nyugodalmas és gon-
dosságról árulkodó. Július közepén még örökkévalóságnak tetszik a nyár; a
temetőben a múlandóságot csak a betonkripták közé szorult korhadó kopjafák
idézik fel, ez utóbbiakon a nevek és az évszámok már régóta olvashatatlanok,
nem úgy, mint a műmárvány lapokon a Csontos, a Bús, és más vezsenyi famíliák
előaranyló nevei.

Talpalatnyi hely sincs kihasználatlanul a majd 600 négyszögölnyi kertben
— mint megtudom, ez két teleknek felel meg —, pompás szőlősorok váltakoznak
most felcseperedő gyümölcsfákkal, a nyári alma pirosló termése a fa alját is
beteríti, odébb paprika- és paradicsomtövek dédelgetik fürtös termésüket.

A háziasszony, Rózsika néni az oszlopos verandán ül, a varrógép mögött.
A nyugalom, mely körülveszi, hitvány jutalma lehetne egy végigdolgozott élet-
nek. De nincs nyugalma . . . Keze és lába mindinkább elnehezedik, már most
alig tudja emelni. S ezt szinte szorongás nélkül adja tudtomra, mintha nem is
róla volna szó, hanem mondjuk a gerlepárról, melynek burukkolásáról nem is
tudom pontosan megállapítani, hogy a kert, vagy a temető felől hangzik-e.

Ülünk az idill és a halál hullámverésében.
„Ott az előttünk lévő háznál végződik a Hunyadi utca. Laknak az egyik olda-

lán . . . Hányan is?" — Az ujján számol: „Igen, tizennyolcan. Tizennyolc család.
Nem adok neki tíz, de legfeljebb tizenöt évet, és már csak három olyan ház lesz,
melyben a kihalók után maradnak leszármazottak. Az utca másik oldalán ugyan-
ez a helyzet. De vehetjük a Petőfi utcát is. A tízből két család lesz, akik után
nem kell az ajtót és az ablakot bedeszkázni. Sokszor azt gondolom, átok ül ezen
a falun . . . "

Az átok szó ezúttal behelyettesíthető az egyke és a legújabbkori tömeges
elvándorlás fogalmával.

„Mondok egy példát, egy valóságot. B. D-nek 80 hold földje volt, a felesége
20 holdat hozott a házhoz. Lett egy fiuk, több nem. Arra bíztatták, hogy olyan
lányt vegyen feleségül, akinek szintén száz holdja van. Mert akkor már cselédet,
bérest, szolgálót tarthatnak. Aztán mi lett a nagy vagyonból? Jött a téesz...
Míg az, aki szőlőcsőszként tengődött, mert fél holdnál nem volt neki több, jól
járt a változással. Nyugdíjat kap, helyébe viszik a huszonöt mázsa gabonát,
holott azt sem tudja, melyik tábla termetté. Uramisten, régen mennyit kellett
azért részibe aratni, csépelni!"

Nem nehéz kitalálnom, hogy az ő státuszuk valahol a két eset között helyez-
kedett el. Így is van:

„Nekünk volt húsz holdunk. Rágondolni rossz, még utólag is, hogy ezzel
mit küszködtünk. A 12 hold kukoricát háromszor be kellett kapálni. Csak ha
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végképp nem győztük, akkor fogadtunk napszámost. Már belepte a hó a kocsit,
amikor mentünk le a rétre a káposztáért, vagy csak a haraszjáért, mert a tehenek
nagyon szerették. A házimunkát úgy intéztem, hogy szombatra essen a mosás,
a kenyérsütés. Hogy hétközben dologidőben miként éltünk? Bizony, egész nap
csak a szalonna járta, netán még a tejbeleves, mert az készült el a leghamarabb.
De bizony sokszor volt úgy, hogy vasárnapra is csak paprikáskrumpli jutott.
Vagy ha telt volna is többre, az időből nem futotta. Vagy nagyritkán, ha már
igencsak untuk a baromfit, vettem fél kiló húst, föltettem előbb levesnek, aztán
a főtt húsból pörköltet csináltam . . ."

Tapintatból nem kérdem, hogy érdemes volt-e. Meg a választ úgyis tudom.
,,A fiataloknak ma már büdös a föld. A mi fiunk is mondta, amikor még el

sem hagyta az iskolát: inkább suszter lesz.. . Derékig ért a mácsonya, amikor
vezette a lovat a csoport földjén. Ötvenkettőben ment el továbbtanulni. Akik
azóta nőttek fel, tizet sem találna közülük a téesz-ben. Ez azért is van, szerin-
tem, mert a front idején, de még utána is sokáig alig született itt gyerek, talán
négy-öt évente. Most már vannak többen. Legutóbb is az orvosnál volt vagy
húsz fiatalasszony. Mindegyik kisgyerekkel. Ha nem is itt dolgoznak, de lete-
lepedtek néhányan, mivel olcsón vehettek házat."

Legközelebb már a férjét, Imre bácsit is odahaza találom. Délelőtt fél tíz van,
reggeliznek a verandán: szalonnát és kolbászt, sóba mártogatott zöldpaprikát
harapnak hozzá. Tejet, vagy akárcsak teát nem látok az asztalon. Bizonyosra
vehető, hogy nem is érzik hiányát. Megérint az a végtelen puritánság, mely
a hétköznapi életnek ebből a parányi mozzanatából árad. Negyvenöt éve háza-
sok, takarékosan, beosztással éltek mindig, már nem is tudnának másként. Raj-
tuk és környezetükön végigpillantva elhiszem, amit valahol a vezsenyiekről le-
jegyeztek: nehezükre esett a pénzt felváltani. Ha csak kevéske krajcárra volt
szükségük, inkább a szomszéda mentek, kölcsönkérni.

Imre bácsit sem nehéz szóra bírni:
„Apai nagyapám tizenkét gyereket hozott a világra. Nyolc közülük életben

maradt. Aki legelőbb fölkelt, annak jutott lábbeli, télen az mehetett iskolába.
Apám volt a legkisebb, ő 1882-ben született. Révész volt, semmitlen ember.
Én 1910-ben jöttem világra, de már mint egyke. A szegények közül is, aki ka-
padozó volt, mint apám is, a jobbmódúak példáját követte. Apámnak földje
semmi, anyám egy fél hold homokot örökölt a vezsenyi szőlőkben. így kezdték.
Borjút vettek, majd csikót, abból ló lett, szénát gyűjtöttek, hordták a környékbe
mindenfelé, s így készülhetett nagyobb istálló. Majd 1925-ben kaptunk pár hol-
dat az akkor részben felosztott Léderer-birtokból. De fogtunk feles földet is.
A két lovat csikóból neveltük, akkor már tizenhét éves voltam, tudtam kaszálni,
s így lassacskán eljutottunk odáig, hogy 1935-re lett vagy nyolc hold saját föl-
dünk, 12 férőhelyes istállónk, 3—4 anyakoca, két tehén és két ló. De a saját
földünk mellé néha 30 hold felest is fogtunk. Így aztán a 30-as évek végére
feltornáztunk magunkat 18 holdig. De ettől kezdve egyre sűrűbbé váltak a ge-
hívások, így további két holdra csak a felszabadulás után tettünk szert. Az volt
a tervünk, ha meglesz a húsz hold, nem művelünk másnak, se haszonbérbe, se
felesbe; megélünk a magunkéból. Ezért gondoltunk mi is csak egy gyerekre.
Ez, amit mi végigcsináltunk, itt Vezsenyen nem volt ritka és rendhagyó, aki jutni
akart egyről a kettőre, mind így élt, mint mi. Más kérdés, hogy kevésnek sike-
rült még ennyit is elérni, rajtunk kívül csak 8—10 családnak."

Imre bácsi felszabadulás utáni életpályája nem sokban különbözött az át-
lagosnál valamelyest értelmesebb és talán szerencsésebb parasztemberekétől.
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A korai termelőcsoport szervezés már az 50-es évek elején elnöki pozícióba jut-
tatta, ezt két évig csinálta, akkor leköszönt, s egyúttal a közösből is kilépett.
Visszakapott öt és fél hold földet, egy lovat, ekekapát, boronát. 1961-ben újra
téesz-tag lett; évek során bizalmi állásokat töltött be, leginkább áruátadóként,
piaci árusként.

„1970-ben leszázalékoltak, nyugdíjas lettem. Ez is hogy történt? Nyár volt,
délután ötkor hazaértem a mázsálásból, gondoltam, kimegyek megkapálni a
háztáji napraforgót. Persze maradt még harmadnapra is. Akkor délután már
csöpögött az eső. Motorral nem mertem elindulni, így kikarikáztam a biciklivel,
aztán ütöttem-vágtam a munkát, sok már nem is volt, mindenképp kész akar-
tam lenni véle. De az eső is egyre jobban esett. Végül az utolsó sornak is végére
értem, a föld azonban addigra átázott, s nekem a biciklipedált ugyancsak ta-
posnom kellett hazafelé, hogy a kerékről lepörögjön a rátapadt sár. Az eső és
az izzadtság vegyest csurgott rólam. Még akkor este csúnyán belázasodtam,
mentő vitt el a kórházba, vénagyulladást és szívnagyobbodást állapítottak meg.
Hajtottam magam, mert véremben van az igyekezet. Holott 200 forintért talál-
tam volna olyat, nem is egyet, aki bekapálta volna azt a rohadt napraforgót.
Fiunk még örökölte ezt a szorgalmat, mindig segítenek, ő is meg a menyünk is,
amikor hétvégén hazajönnek Szolnokról."

Most Rózsika néni is megszólal:
„Szolnokon laknak, de innen élnek. A menyem még nem hiszem, hogy

vett volna tojást a boltban vagy a piacon. De kikerül innen hízó, a gyümölcs,
a befőtt, a zöldség, a baromfi. A nagylány unokánk — egyke az is — zsebpénzt
is kap tőlünk. Egyszer, amikor ott voltam náluk, kapott 30 forintot a szüleitől,
mozira. Én adtam még hozzá egy 50-est. Ne legyen alábbvaló lány, mint a töb-
bi. Máskor meg volt itthon hét méternyi kordbársony anyag. Megtetszett neki.
Mondom, legyen a tiéd, csináltass belőle divatos nadrágot, vagy amit akarsz.
Apjukom is bólogatott hozzá: annak örülünk, hogy adhatunk."

Messzemenően nem felhánytorgatásról van szó, sokkal inkább annak de-
monstrálásáról, hogy segítik egyszem gyermeküket, aki immár jócskán túl a
4O-en gépésztechnikus, legalább havi hatezerrel, az asszony is hazaviszi a há-
romezret. De ahhoz, hogy ne csak szűken-szépen éljenek, ám legalább kispol-
gári nívón, elengedhetetlen az otthonról való kiegészítés. Lakáshoz annakidején
úgy jutottak, hogy beszálltak egy akcióba — ennek lehet 15 éve —, szükség
volt 45 ezer forint „beugróra". A szülőknek volt ennyi megtakarított pénzük...
Nem sokkal később a fiú, otthoni ráértében egyszer összeszámolta: mennyi pénzt
vagy annak megfelelő értéket vitt már el hazulról. 72 ezer forint jött ki. De
az autózás csak eztán kezdődött. Az első 30 ezer forintot, egy használt kocsi
megvásárlásához, szintén a szülők adták. Most már a harmadik kocsit nyűvik,
amely Lada, s természetesen újonnan vették, miként már a másodikat is. A
kocsicseréhez a szükséges pótlást ugyancsak az öregek vállalták.

A végletekig szolid életvitel kettőjük havi négyezer forint nyugdíjából is
lehetővé teszi az akkumulálást, s ehhez még hozzá kell számítani a földjáradé-
kot, a háztájit, de még azt is, amit a kert megterem. (Július közepén 40 forint
a paradicsom kilója — faluban is!) A le- és ezúttal elszármazottak gyökeresen
másfajta életvitelét ez teszi lehetővé.

Imre bácsi szükségesnek tartja kihangsúlyozni, hogy fiuk minden tekin-
tetben az ő véréből való.

„Van már egy nagyon szép hobbijuk is, ez saját szerzeményük. S van rajta
egy nyaraló is, alápincézve, műhellyel ellátva. Mert ügyes ám, mindent meg-
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csinál maga. Mondja is, hogy húz rá emeletet, s eltérünk mi is bőven, költöz-
zünk oda. De ilyen korban már nehezen mozdul az ember."

Az egyke nyomában

Pesti Frigyes helynévtári gyűjtése szerint Vezseny 1864-ben 1580 lelket számlált.
Ám Czeczei Szűts Sándorné —• ki több mint fél évszázadon át tanított a falu-
ban, s immár matrónaként él a fővárosban — kéziratos helytörténeti munká-
jában úgy vélekedik, hogy nagyjából ez idő tájt vette kezdetét a vezsenyi egy-
kézés is, vagyis az úrbéri szerződések megkötése után.

Az egykéző falu önmagát ítéli halálra — a 30-as évek falukutató szociog-
ráfiai irodalmának drámai hangütése ma már éppen nem nevezhető túlzottnak.
S az, hogy Vezseny e folyamat elindításában megelőzte a hírhedtté vált Ormán-
ságot, különös élességgel világít rá a hazai egykézésnek a történelem mélyén
rejlő okaira. Nevezetesen arra, hogy a jobbágyfelszabadítás megszüntette ugyan
a rendi kötöttséget, de ezzel együtt azt a védettséget is, mely óhatatlanul együtt-
járt a patriarchális viszonyokkal, beidegzettségekkel átszőtt földesúri függő-
séggel. A nyugati rendi társadalmakat felváltó kapitalizmus a védettség elvesz-
tése fejében megteremtette az egyéni kiemelkedés, a szabad vállalkozás alkal-
mait — legalábbis a perspektívák szintjén. Itthon azonban ezek a távlatok,
ahelyett, hogy tágultak volna, inkább beszűkültek. Nem lehet véletlen, hogy
irodalmunkból teljességgel hiányzik a jobbágyfelszabadítás okozta örömmámor
megfogalmazása; ilyen extázisban egy percig sem fürdött a parasztság, nem
élvezhette a függőség megszűntének előnyeit, annak inkább hátrányai sújtották.
Hamar rá kellett jönnie, hogy azt a keveset is elveszítheti, amit keservesen
megszerzett. S ebben a lehatárolt helyzetben akit egyszer a sors porbasújt,
annak többé nem sikerült talpra állnia. Ilymódon szinte mitikus jelentőségre tett
szert a minden kockázatot kerülő létbiztonság, az ehhez való görcsös és merev
ragaszkodás, mely legkönnyebben úgy látszott elérhetőnek, ha az egyén le-
mond önnön folytatásáról. Ha mindezzel kapcsolatban meghódolást és remény-
telenséget emlegetünk, akkor magunkban feltételezzük, hogy lehetett volna
más út is. Csakhogy az adott viszonyok között nem volt más lehetőség! Csak
a földért való harc, a győzelem minimális esélye nélkül.

Nem véletlen az sem, hogy az egykézés a viszonylag fejlett közösségi és gaz-
dálkodási kultúrával rendelkező kálvinista falvakat támadta meg legalább,
ugyanis ezek szomjúhozták leginkább a polgárosodást, következésképp ezek
fuldokoltak leginkább a hazai félfeudális viszonyok megáporodott légkörében.
Érthető, ha megszerzett pozícióikat semmiképp sem akarták feladni. Erre világít
rá az a néprajzi pályamunka — szerzője történetesen vezsenyi származású —,
melyben egyebek között ez az önvallomásos részlet olvasható: „Nagyapám szü-
leinek 12 hold földje volt, s ez itt bizony paraszti szinten már elég szép birtok-
nak számított, nem beszélve arról, hogy ebből a birtokból másfél hold szőlő
is volt. Két lova, kocsija, tehene, három-négy hízója a »jó«, a »verdungos«
gazdák sorába emelte nagyapámat. Igaz, kemény munkát kellett végeznie, s
gyarapodni mégsem igen volt mód: nem volt eladó föld a faluban." (Bereczki
Ibolya: Egy vezsenyi parasztcsalád történetéből. Múzeumi Levelek. 1978/31—
32.)

A 30-as évek közepén a lélekszám: 1814. Közel 70 év elmúltával tehát a
szaporodás nem sokkal haladta meg a 200 főt. Ekkoriban 578 házat számláltak
Vezsenyen, egy házra tehát alig több, mint három személy jutott.
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A későbbi keletű demográfiai adatok megértéséhez tudni kell, hogy az
imént említett lélekszám felekezet szerint a következőképp oszlott meg: 1231
református, 547 katolikus és 29 egyéb. A faluban lakó vezsenyieknek igazából
csak a reformátusokat számíthatjuk; a katolikusok jó félezres tömege a vezsc-
nyi szőlőkben lakott, mint szőlőmívelő napszámos. A jászkarajenői szőlőkben
lakókkal együtt ezek alkották az 1954-ben életre hívott Tiszajenő község „ős-
lakosságát".

Még mindig a 30-as éveknél maradva: az egy híján ötezer katasztralis hold-
nyi területben ugyancsak bennefoglallatnak a vezsenyi szőlők. A község ha-
tárának csaknem a fele területét egy nagy- (1517 kh) és egy középbirtok (803
kh) foglalta el. A kisbirtokok átlagterülete 6 kh, amely átlag persze a valóság-
ban igen nagy szóródást mutatott, elfeledvén azt a tényt, hogy a nincstelenné
válás Vezsenyen is számottevő méreteket öltött.

A már majdnem 1800-as lélekszámú Tiszajenőt négyötödrészben az egykori
zsellérek leszármazottai lakják. Itt az 50-es években még 600 négyszögölnyi
telket parcelláztak, de 300 ölesnél kisebb portán ma sem igen építkeznek. A
lakosságnak közel az egyharmada még így is külterületeken él. Ám szaporán
épülnek bent a házak, évente 25—30, igaz, hogy ez együttjár a statisztikailag
szintén „háznak" számító egykori szőlőkunyhók serény felszámolásával. Egy
helyütt filmreillő épületegyüttes figyelhető meg: a már feltehetően csak mel-
léképületnek használt szőlőkunyhó mögött ott emelkedik a 60-as években épült
manzárdtetős kockaház, közvetlen utána pedig a legújabb évek szellemében ké-
szült lapostetejű, kétszintes villának is beillő hajlék.

És Vezseny? 1970-ben már csak 993-an, 1980-ban pedig 920-an lakják. Nagy-
jából fokozatos az esés. A legkedvezőbb év 1978: ekkor 14-en születtek, 8-an
meghaltak. Beköltöztek 52-en, elköltöztek 51-en. Az 1970-es évet nem számítva
az évtized során a 78-as az egyetlen „pozitív mérlegű" esztendő.

De kezdjük kicsit élőbbről, hiszen a 70-es évtized jelenségsora közvetlenül
a 60-as évek társadalmi változásainak a folyománya. 1960-tól 64-ig Vezsenyen
megépült 23 ház (megszűnt 13.) 1965-től 69-ig már csak 13 ház épült (megszűnt
8). A munkaképes korosztályhoz tartozók tömeges elvándorlása, sőt elköltözése
az évtized második felében már közvetlenül éreztette hatását. (Egyelőre csak
jelzésképpen, az okozati láncolatba be nem építve említem meg a tényt: a ve-
zsenyi téesz 1964-ben egyesült a tiszajenőivel.) Egy bizonyos: a falutól való
elszakadás íve meredeken felszökik. Termékeny korban lévő, dinamikus nem-
zedékebliek távoznak: 1960 és 69 között 108-an. Az „eredmény" az, ami várható:
1971-ben már csak hét születés volt Vezsenyen.

Már jóideje csak 2—3 ház épül évente. De 1976-ban és 1978-ban eggyel sem
nőtt a falu lakásállománya. Bár a többi években is jószerivel ez a helyzet:
amennyi épül, annyi meg is szűnik.

Figyelmet érdemel, hogy 1970 óta Tisza jenő lélekszáma is stagnál: a szüle-
tések és a halálozások száma kiegyenlíti egymást. Az évtized népesedési statisz-
tikáján végigpillantva: már-már több a „mínuszos" évek száma, mint az ellen-
kező előjelűeké. Ám itt alig lehet többről szó, mint arról, hogy a szaporodási
kedvet fékezi az anyagi gyarapodás bűvölete, remélhetőleg átmenetileg. Vezse-
nyen pedig a korösszetétel már olymértékben torzul, hogy a legutóbbi kedvező
jelek beszámításával sincs sok remény a folyamat visszafordítására. Egyes
helyi prognózisok szerint a falu lakóinak száma az ezredfordulóra 500-ra
csökken.
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Számosan fölvetik az egyke negatív kihatásait a közösségi és az egyéni
életre, ezek között elsődlegesen az önzés szerepel, mely a családi élet alapjait
ássa alá leginkább. Ennek dimenzióit megragadni roppant nehéz, biztonsággal
csak annyit lehet kijelenteni, hogy a vezsenyi társadalom meglehetősen statikus,
a köznapi magatartásformákban a konzervatív elemek a meghatározóak. Ezek
sokszor megnehezítik az itteni fiatalok párkapcsolatait. A házak előtti kispadok
például éppen nem a bezárkózás, a faluközösség széthullása mellett szólnak.
Létezik sajátos vezsenyi öntudat is, főleg ha a tiszajenőiekkel szembeni sértő-
döttségüknek adnak hangot. A vezsenyi paraszti társadalom — mely önvédelmi
tömbként is funkcionál mindazokkal szemben, akikben nem bíznak — rokon-
sági szálakkal is át és át van szőve, ebben persze szerepet játszanak a múltban
elég nagy számban előfordult házasságkötések is az oldalági rokonok között.
Ez utóbbi tényt antropológiai fölmérések is alátámasztják; a turanid típusok
sűrűsödési foka hazai viszonylatban szinte példa nélkül való. Régóta dívik az
igen erős temetkezési kultusz, a koporsót, a szemfedőt még életükben megvá-
sárolják, nem is szólva a sírhelyről.

Az utóbbi 30 évben 16 öngyilkosságot és 56 válást jegyeztek fel; egyik adat
sem szignifikáns, közérthetőbben: egyik sem tér el lényegesen az országos át-
lagtól. Régebben, amíg minden családnak volt kisebb-nagyobb szőlője, elterjedt
szokás volt az iszogatás, anélkül, hogy az alkoholizmusba torkollott volna. Ez új
hazai népbetegségnek sajnos ma már itt is vannak áldozatai: az utóbbi két év-
ben három vezsenyi volt elvonókúrán. A bűnözést illetően viszont feljegyzésre
érdemes adat jóformán nem található; ebbéli tájékozódásom során dacos büsz-
keséggel hangoztatják, hogy a falut „törvénytisztelő nép" lakja, s ha a közös-
ségi kontroll jótékony szerepét bekalkulálom, a kijelentést nincs okom kétségbe-
vonni.

Maradni vagy elköltözni?

Eljátszom a gondolottal: mi történne velem, ha Vezsenyen kéne laknom. Bár-
mennyire is hasonlít szülőfalumhoz ez a hely, sok mindent elölről kéne kezde-
nem, a beilleszkedést, a kapcsolatteremtést, munkám és szabad időm megszer-
vezését, satöbbi. S mindezek előtt: otthont teremteni, hajlékot keríteni.

Voltaképp az életlehetőségek izgatnak, a maguk összetettségében. Mivel
minden gondolati kacérkodás ellenére sem szándékozom itt megtelepedni, meg-
próbálom magam beleélni azoknak a vezsenyi fiataloknak a szerepébe, akik
lakhelyül Vezsenyt választják. A falu külső képe nem árulkodik különösebb
jómódról, inkább talán tisztes szegénységről. Vagyont érő vaskerítéseket nem
igen látni. A kertek is sok helyütt gondozatlanok, elhanyagoltak. A dinamikus
tetterő hiánya itt is megmutatkozik . .. S bárha fogyatkozik a lélekszám, el-
üresedett ház kevés van. És az sem azért üres, mert nem akadna rá vevő. hanem
mert pillanatnyilag a tulajdonos nem óhajt rajta túladni. Persze a házaknak
nincs túlzottan nagy áruk. 80—100 ezerért már takaros házat lehet kapni, pár
száz négyszögöles portával, igaz, hogy komfort nincs, csak a villany, s jó esetben
egy udvari vízcsap.

Az egyik legvitatottabb kérdés: hány fürdőszoba lehet Vezsenyen. (Anyag-
gyűjtésem idején — 1981-ben — még nem áll rendelkezésre a községsoros nép-
számlálási összesítés.) Vannak, akik szerint nincs több húsznál. Mások szerint
a házak nagyobb felében van fürdőszoba. Becslésem szerint — mely mások
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megítélésével is találkozik — a lakásuknak nagyjából az egyharmadában lelhető
meg a falusi komfortnak ez az újkeletü létesítménye.

Fiatalok beszélgettek, akik valamennyien itt akarnak megtelepedni, noha
a nehézségeket — és kétségeiket saját döntésük helyességét illetően — nem
takargatják.

,,Ha olyan házban akarok lakni, amilyet elképzelek magamnak, akkor épí-
tenem kell. Az pedig hosszú és keserves munkát igényel. Már az, hogy a rávalót
előteremtsem."

.,De az is, hogy felépítsd. Igaz. hogy van kaláka, de ha a napszámbért fel-
számítanád, a költség nem lenne kisebb, mint akármely városban. Sőt, ha az
építőanyag ideszállítására, a fuvardíjra gondolok, jóval több lenne."

„Csakhogy nem kell egyszerre mindent megcsinálnod, apránként is felépül-
het az a ház. Tedd beköltözhetővé, aztán a többi meglesz, amikor jut rá pénz."

„Az értékeli igazán a szülőföldjét, aki itt építkezik."
„Ami 6—8 ház az utóbbi másfél évtizedben felépült, azt egyiket sem fiatal

hozta tető alá. Javakorabeli, jómódú emberek építkeztek, hogy fiaiknak, lá-
nyaiknak legyen hol elkezdeni az önálló életet."

„Vallom, hogy igenis vannak előnyei a falusi életnek. Kis kitartással és
ügyeskedéssel megszedheti magát az ember. Lehet, hogy városon szélesebb a
pálya, de nagyobb a tülekedés is, nehezebben rúghatsz labdába."

„Bizonyos, hogy ez utóbbi is reális szempont, ha már az az élet egyetlen
célja, hogy „megszedje magát" az ember. De ha nem szedi meg magát, bajosan
épít házat, sőt még egy nyomorult autó senj jut a feneke alá, s örülhet, ha nem
kopik fel az álla. Nehéz ügy ez, s nem lehet csak úgy könnyedén félredobni
— az életszínvonal hivatalosan meghirdetett stagnálása korszakában.

És egy idősebb asszony véleménye, ellenezvén a vezsenyi megtelepedést:
„Tíz percen múlik csak, hogy időben beérjen a busz Szolnokra, ahol a lá-

nyom gimnazista. Ezért a tíz perc miatt kell havi 1100 forintos albérletet fizet-
nem."

Lakásán keresem fel Szabó Béla tsz-telepvezetőt; 54 éves, energikus em-
ber, minden mozdulatán érezni, hogy megtalálta helyét az életben. Környezete
is elárulja: vezsenyi viszonylatban a „befutottak" között tartják számon. S
természetesen hajlamos arra, hogy azt higyje: mások is hozzá hasonlóan érez-
nek és gondolkodnak.

„Amit nálunk meg lehet keresni, annál az ipar sem fizet többet. És ez a
munka helyben van. Aki 23—24 napot letölt, annak megvan a havi 4000—5000
forintja. Nemcsak az állattenyésztésben, a növénytermesztésben i s . . . "

(Elegendő szociográfusi tapasztalatom van ahhoz, hogy tudjam: ezeknek
a -tói -ig összegeknek a mesgyéit mindenki a saját szája íze szerint jelöli ki.)

A háztáji felől érdeklődöm.
„Az itteni tagság kétharmada a vegyszeres kukoricából kéri és kapja meg

a háztáji földet. De ezek között is sokan vannak, akik jószágtartással foglal-
koznak. Hogy ne menjünk messzire, én magam is három marhát tartok, meg
húsz hízót. Olyan fenenagy pénz nincs rajtuk, de a közösből jutányosán ka-
pom a takarmánygabonát, s így csak összejön valami, nem kell mindent a
terményforgalmitól vennem. Megélünk szépen. Öten lakunk egy fedél alatt:
én, a feleségem, a fiam, aki agronómus a Szolnoki Állami Gazdaságban, a me-
nyem, aki gyes-en van, meg a kisunokám. Különben én egyke vagyok, a fiam
is az, de lehet, hogy az unokám is az lesz. . ."
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Ha itt ilyen életlehetőségek vannak, miért járnak el a faluból legalább
250-en?

„Vezseny nem nyújt alkalmat a kulturált életre. Pedig az itteni fiatalok
is arra vágynak."

Önök nem?
„Nekünk elég a tévé is. Meg a jövő héten megyünk országjáró kirándu-

lásra."
Ki számít tekintélyes embernek a faluban?
„Aki dolgozik."
Ez ilyen egyszerű?
„Aki dolgozik, keres, tud gyarapodni, építi-szépíti otthonát."
(Mintha csak falvédő-szövegeket olvasnék.) A továbtanulásra fordítom a

szót. Házigazdám most bizonytalanodik el első ízben.
„Hát ahová sikerül, oda mennek. A vezsenyi gyerekeknek csak ez jut. Az

én fiam is jókora kerülővel érte el a célját. Előbb ipari tanulónak kellett men-
nie, mert csak ott volt hely."

Jónéhány esetről hallok, hogy vezsenyi fiatal csak nagy-nagy vargabetűvel
szerezte meg a képessége szerinti végzettséget. Itt vagyunk tehát a hátrányok
új ratermelődésénél.

Most a meny közbeszól:
„Egyáltalán nem szeretném, hogy a gyerekünk tíz éves korában elkezdje

az ingázást. Már az iskolába fáradtan érkezik, haza még inkább. Csak azért,
hogy egy másik falusi iskolába járhasson, Tiszajenőre. Se szakkör, se egyéb
lehetőségek. Ha a gyerekünk érdekeit nézzük, akkor nem szabad itt marad-
nunk."

Aki mégis marad, az leginkább a szórakozást hiányolja. Megdöbbentő, hogy
a falusi fiatalokban milyen iszonyú szórakozás-éhség munkál. Arra kell követ-
keztetnem, hogy a termelő munkának már rég nincs örömszerző funkciója, ép-
pen nem a teljes önmegvalósítás terrénuma, főleg ha a benne résztvevő anya-
gilag sem találja meg a számítását. (A pénz pótolhatja az örömet, azzal a ke-
csegtető kilátással, hogy ellenében kamatostól szerzem vissza az élvezeteket.)
A hajdani idők kukoricafosztásában még együtt volt munka és szórakozás, elvá-
laszthatatlanul. De ez a múlté. Szembe kell néznünk a végleges kettéválás té-
nyével, s a belőle fakadó konzekvenciákkal. Ahhoz, hogy a szórakozás igénye
kielégüljön, három dolog szükséges: lehetőség (legyen hol szórakozni, elérhető
közelségben), pénz és idő. Ha bármelyik hiányzik, meghiúsul a vágy, nyomában
rossz közérzet terem. És elvágyódás.

Annyi bizonyos, hogy Vezsenyen a lehetőségek hiányoznak. Az itteni fia-
taloknak a szórakozásról ezért is vannak felszínes, közhelyszerű fogalmaik.
Nem látnak maguk előtt használható mintákat, ilyesmit senkitől sem kapnak.
Saját kis kultúrvilágukat maguknak kellene felépíteniük, teljességgel önerőből.
Nehezen hiszem, hogy egy ilyen elvárás megfelel a mai realitásoknak. A hely-
zet kilátástalanságát eléggé érzik az itteni fiatalok, s mást nem tehetvén, saját
keserű levükben főnek. Bármihez is fognak, a kudarc esélyeivel kell szembe-
nézniük, ami kezdeményező kedvüket tovább apasztja. A fáradtsággal, körül-
tekintéssel megszervezett klubdélutánra eljönnek összesen négyen, s csak az-
után azok is, miután bezár a presszó. Ehhez járul, hogy elképzeléseik túlságosan
lecövekelnek a realitások keretei között, nem mozdul bennük vágy a lehetetlen
megkísérlésére.
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Feltűnő viszont, hogy milyen sokan emlegetik — többnyire fiatalok, de idő-
sebbek is — a falu földrajzi fekvésének előnyeit, a Tisza közelségét, egyáltalán
a közvetlen környezet vonzó természeti adottságait. Némelyik ilyenfajta túlzó
megfogalmazásra ragadtatják magukat: „Ilyen szép táj nincs még másik az
országban, pedig elég sokfelé megfordultam." Első hallásra e megnyilatkozá-
sokat bárki jólesően nyugtázhatja: van szemük az ittenieknek is az őket körül-
vevő világ meghittségének, emberi léptékeinek a meglátására. Ám egyúttal gya-
nakszik is az elme: nem a tömegtájékoztatás manipulatív sugalmazásáról van-e
inkább szó, fölébresztvén akár a szunnyadó merkantil hajlamot is, a táji szép-
ségek kiárusítása jegyében? S még egy fenntartás: észrevenni természeti vilá-
gunk varázsát, attól bizonyos eltávolodásra, kívülállásra van szükség. A hajdani
parasztember — a természeti népek gyermekéhez hasonlóan — együtt élt a ter-
mészettel, annak harmóniája, bája nem foglalkoztatta, miként saját testünkben
sem szokás gyönyörködni.

A fiatalember 18 éves, nős — ott jártamkor felesége épp gyermekágyas —,
a Szolnoki Papírgyár szakmunkása. Ingázó tehát. Szüleinél laknak, az utcai
nagyszobában, komfortos bútorok között, de némiképp zsúfoltan. Van egy pi-
ros Moszkvicsa, ezt a szüleitől kapta, akik mindketten a téesz-ben dolgoznak.

„Nem a kocsival járok be, az sokba kerülne. Busszal. Egy óra be az út,
vissza is annyi. Én kapok 3600—3700 forintot, ahhoz képest, hogy egy éve vé-
geztem, ez nem rossz. Ott dolgozik a feleségem is, szintén szakmunkás; állítom,
többet dolgozik, mint én, még sincs annyi fizetése, mint nekem. Az érdekli,
hogy mi a tervünk? Semmiképp sem akarunk innen elmenni. A tanácsnál már
bejelentettük a házvásárlási igényünket, lesz rá százezer forintunk, azért ka-
punk olyat, ami nekünk megfelel. Ennyi pénzért Szolnokon telket sem vásá-
rolhatnánk. De higyje el, ha félmilliónk lenne, vagy még több, akkor sem men-
nénk innen. Minek? Azért, hogy a gyereket a négy fal közül ne lehessen kienged-
ni? Szerencsére a feleségem sem ácsingózik a városi élet után, pedig ő ott
született, ott is nőtt fel, Szolnokon. Az is szerepet játszik, hogy itt az élet sokkal
olcsóbb, mint városon."

És a helybeli munkalehetőség?
„Az nagyon szűkös. Csak a téesz, meg a kosárfonás. Apám is, anyám is

a birkahizlalónál vannak. Előfordul hogy naponta száz zsák tápot kell az etető-
be hordani. Minden ötödik napjuk szabad, de csak akkor, ha betegség miatt
nem kell valakit helyettesíteni. És kapnak ezért 3000—3500 forintot. Nem éri
meg . . . Este már olyan fáradtak, hogy amikor hazavergődnek és leülnek nézni
a tévét, elalszanak."

Lám, milyen egyszerű! Ha hiányoznak a magasbatörő igények, egycsapásra
megoldódik minden. Csak éppen szűkös horizontú életre kell berendezkedni.
Vagy talán még arra sem. Az emberek túlnyomó többsége az élettől végülis
nem vár többet, mint a köznapi értelemben vett boldogságot, mely, ha jól meg-
gondoljuk, nem több, de nem is kevesebb, mint a vágyak és a lehetőségek
egyeztetése. S mindez Vezsenyen is elérhető.

A gépesítés diadala

Nyári délidő özönfényében a kompátkelőhöz vezető út mentén már-már kísér-
teties hangulat üli meg a téeszmajorságot. Vagy csak a gyanútlan idelátoga-
tót . . . Az elnéptelenedés, a lerongyolódás jelei szemmel láthatóak. Teljesen
üres a legalább száz férőhelyes tehénistálló, össze-vissza ágaskodó vasvázas
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szerelvényeket látni a nyitott ajtón és ablakon át. Megkezdődött a belső leépí-
tés, avagy talán a majdani új rendeltetés szerint alakítják át az épületet?
Embert, akitől érdeklődhetnék, sem itt, sem a többi épületeknél nem találok.
Üres az előbbinél valamivel kisebb növendékistálló is —, legalábbis annak
nézem. Még amodébb egy szép hosszú, cserepes tetejű épület; ennek az egyik
végében legalább birkákat találok. Van még egy T-alakú épület — alighanem
ez a legrégibb az egész majorságban —, itt egy pár ló prüszköl a jászol mellett,
a nagyobbik rekeszben 20—30 birka lézeng, vagy inkább csak bárány. Látni
még néhány rogyadozó, csővázas színt és kukoricagórét, s akad egy-két ventil-
látoros szénakazal is. Ezzel együtt is úgy fest a majorság, mint ahonnan három-
negyed részben már elköltöztek, s alig várják, hogy a még ittmaradt egynegyed
résszel is tovább álljanak.

Minderre ha nem is érvényes válaszként, de legalább magyarázatként azt
lehetne felelni, hogy a majort a nagyüzemi gazdálkodás teremtette, s most az
is szünteti meg, egy belső átszerveződés, magasabb szintre való emelkedés
jegyében. De a helybeliek közül még sokan emlékeznek arra is, hogy a folyó
nagy kanyarulatában elterülő rétségnek, az ún. „vezsenyi patkónak" legalább
az egynegyedén — azaz nagyjából 300 holdon — szőlősparcellák, szilvafák és
káposztáskertek díszlettek a szövetkezetesítés előtt, s egy darabig még utána
is. Mindezt egy belső fejlődésre képes, a maga módján intenzív kisüzemi agri-
kultúra teremtette meg hosszú idők folyamán. Most — és azóta, hogy négy-öt-
féle, jól „legépesített" szántóföldi növényt (gabonát, kukoricát, napraforgót,
cukorrépát) — termesztenek a vezsenyi határ csaknem másfélezer hektárján,
bizony csak sajnálkozhatunk a régi értékek pusztulásán. A régi értékek sorában
a termelési tapasztalatot éppen nem az utolsó helyre tenném... Magyarázat itt
is adódik akárhogy, de vígasznak ezek összességükben sem elegendőkek, s
inkább csak megerősítenek abban a sejtelemben, miszerint az egyéntől a szö-
vetkezeti gazdálkodásra való áttérés nem mindenütt volt organikus. E föltevést
nem gyengíteni, de erősíteni látszik az a körülmény, hogy a régi vezsenyi
téesznek — 1964 előtt — még volt zöldségkertészete, az akkori viszonyok között
számottevő, mintegy 40 holdas területen. Ezenkívül feles dinnyéseket is fogad-
tak. A falu közepén, ott ahol most a buszforduló van, boltot is működtetett
a téesz. Csirkét, kacsát, pulykát is tartottak akkoriban . . .

A kertészkedés a vezsenyi határban 1975-ben „kifújt", de már az azt meg-
előző években is csak palántaneveléssel foglalkozott a téesz.

A Tiszamenti Tsz 4047 hektárján — melynek, mint föntebb láttuk, több
mint egyharmada Vezsenyhez tartozik — összesen 235 fő aktív dolgozó tag
gazdálkodik. Nem árt szemügyre venni, hogy az egyes munkakörökben —
munkahelyi csoportokban — milyen a tiszajenőiek és a vezsenyiek részesedése.

Tiszajenő Vezseny
Vezetőbeosztás
Adminisztráció
Növénytermesztés
Gépműhely
Traktorüzem
Állattenyésztés
Építőrészleg
Egyéb
összesen :

22
29
29
29
38
19
12

7
185

6
4
7

—
—
23

7
3

50
A fenti megoszlás 1974 óta lényegében nem változott.
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A vozsenyi major leromlásának legfőbb oka kétségkívül az, hogy a központi
jelentőségű beruházások az utóbbi másfél évtizedben Tiszajenőre kerültek. Az
állattenyésztő ágazat kezelésében összesen 3—4 kisebb teljesítményű traktor
maradt, ezek kezelői nem számítódnak a traktorüzemben dolgozókhoz, s ezek
vezsenyiek. Szükség esetén ők járnak át gépeikkel a tiszajenői hodályokhoz.
Vezseny és a termelőszövetkezeti gépesítés közvetlen kapcsolata ezzel ki is
merült. A két kulcsfontosságú ágazat — melyek nélkül a téesz két órahosszán
át nem maradhatna fenn —, a gépműhely és a traktorüzem teljességgel Tisza-
jenőn működik. A munkaszervezési célszerűség nem rakathatja velem zárójelbe
azt az érvelést, hogy ezekben a részlegekben — a nagy művelő gépeken, a
másfélmilliót érő traktorokon, lánctalpasokon, kombájnokon — a könnyűszer-
rel és bármikor elérhető, „mozgósítható" tiszajenőiek dolgoznak, ők járnak át
a vezsenyi határba is. Ezen a helyzeten ma már ha akarna sem tudna változ-
tatni a téesz vezetősége; a gépekhez értő vezsenyiek mind máshol helyezkedtek
el az idők során, leginkább a vízügynél. így aztán a vezsenyi parasztság (van
még iyen?) és a téesz közé beiktatodtak a gépek; a vezsenyiek számára a gépek
jelenléte vagy esetenkénti hiánya jelzi a mezőgazdasági munka mindenkori
állását. Azon a területen, amely valamikor eltartott vagy félezer családot. Most
a tizedrészét sem tartja el, mert hiszen az 50 fő nem azonos ugyanannyi csa-
láddal; a keresőképes családtagoknak leginkább csak az egyike dolgozik a
téeszben. A redukálódásnak ez a szédítő aránya akkor is szemet kell hogy szúr-
jon, ha tudván tudjuk is, hogy az eltartás nívója régen és most messze nem
ugyanaz. Nincs mit csodálkozni azon, ha a vezsenyiekben tanyát ver a fölös-
legesség tudata. Mintha már-már nélkülök is elbodogulna a téesz. A vezetők
szemléletében remélhetőleg még nem reflektálódik ez a tudat, de ha ez bekövet-
kezik, már csak egy lépés választja el őket attól, hogy Vezsenynek a térképről
való eltörlését áhítsák. Merő jóindulatból természetesen, miközben gondoskod-
nának a falu lakóinak a mostaninál „kulturáltabb körülmények" közé történő
elhelyezéséről...

(Befejezés a következő számban)
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