
A kiskorúak (iskolások) és a felsorolt dolgozók teljes létszáma mintegy száz fő. A többi 60 és 93 év kö-
zötti öreg ember, tehát a falu lakosságának 45 százaléka. A községben virágzó a háztáji gazdálkodás. Fő-
leg sertést, olykor 60-100 darabot is hizlalnak évente. Sok a háztájiban a tehén is, mert „a tejpénz jó". 
Csökkenőben van a hízómarhatartás. A tsz-tagok saját földjeiket nem művelik már, ezt megváltják a tsz-
nél holdanként 23 mázsa kukoricáért. A háztáji termeivényeket átveszi az ÁFÉSZ, néha ugyan nehézségei 
vannak, de a termelőszövetkezet is tud segíteni, mert több termeivényt maga dolgoz fel s szerződés van a 
győri hűtőüzemmel is. 

Még néhány érdekes adat a falu infrastrukturális ellátásáról. A falu belső és külső úthálózata és autó-
busz-kapcsolata — ez figyelemre méltó — jó. A faluban csaknem minden családnak — kivéve az örege-
ket — van gépkocsija. A község telefonellátása azonban siralmas. A községháza bezárásával megszűnt az 
egyetlen hivatalos telefon, az ÁFÉSZ telefonja 8—12 óra között csak a hivatalos beszélgetésekre áll ren-
delkezésre. A posta ugyan a tsz CB-telefonját is hálózati telefonnak minősíti, s a nyilvántartásában ezzel, 
meg a tíz éve megszűnt tanácsival együtt három szerepel, és mint másutt is az országban, ezt „kielégítő-
nek" (I) tartja. 

Még röviden a falu ivóvízellátásáról. Régebben a 6-7 méter mély ásott kutakból jó ivóvíz volt nyerhető, 
de a Marcal szabályozása óta ezeknek a kutaknak eltűnt a vize. Most a 16—50 méter mély kutakból 
egyelőre iható vizet nyernek, de várható lesz, hogy a Rába és a Marcal rendkívül szennyezett volta miatt 
ezek vize már nem lesz használható. A kis falu vízvezetékről még csak nem is álmodhat. 

Utolsónak a népmozgalom néhány adata: a faluból az elmúlt 20 év alatt 40-45 fiatal ment el, 4-6 fő — 
mint például ő is — odanősült a faluba. Egyébként már üresen és eladhatatlanul áll 3-4 ház. 

Barátom megrendülve mondta el, hogy a falubeli fiatalok közül senki sem akar falujában maradni s vé-
leménye szerint 40-50 év múlva a szép múltú, szép fekvésű falu ki fog pusztulni. Végül fátyolos szemmel 
köszönte meg, hogy mindezt elmondhatta, mert nem hitte, hogy vannak még, akiket az ő szomorú sorsuk 
érdekel . . . 
Epilógus? Leírtam egy apró falu történetét, ahol az immár 15 éves Településhálózat-fejlesztési Koncepció 
minden előírását maradék nélkül végrehajtották. Vajon csak nekem jutott véletlenül olyan szobatárs, ki-
nek faluja a sokak által megjósolt sorsra jutott, kiknek eddig egyetlen ember, hatóság, intézmény nem 
nyújtotta segítőkész jobbját, vagy van még több száz, esetleg ezer ilyen sorsra jutott falu? Nem tudom . . . 

Tomory László 
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Rákóczi-emléktáblát avattak Prágában. A 
Honismeret 1984/4. számában foglalkoztunk 
II. Rákóczi Ferenc prágai tartózkodásával és 
annak jelentőségével, felvetve egy emléktábla 
elhelyezésének a javaslatát. A csehszlovák és 
a magyar kulturális szervek közös megegyezése 
alapján 1985. április 15-én emléktáblát helyeztek 
el a prágai Kisoldali tér 25/2. számú épületén. 
Ennek az egykori fogadalmas háznak a lakója 
volt ugyanis II. Rákóczi Ferenc az 1691—1692. 
években. 

Az emléktábla leleplezését megelőzően Josef 
Hájek, Prága főpolgármester-helyettese és Far-
kasinszky Lajos, a Budapesti Fővárosi Tanács 
általános elnökhelyettese megemlékeztek II 
Rákóczi Ferenc prágai tartózkodásáról, és fel-
vázolták a kiemelkedő személyiség szerepét és 
európai jelentőségét. Az elmondott beszédek után 
a két főváros képviselői leleplezték a kétnyelvű, 
cseh és magyar szövegű emléktáblát. A hozzá-
vetőleg 1,5 x 1,0 méter nagyságú, fémből ké-
szült emléktábla Tóthfalusi László és Korburger 
Zsolt akadémiai szobrászok alkotása. Az emlék-
tábla felavatásán jelen voltak a CsSzK Kulturális 
Minisztériumának a képviselői, Kovács Béla, a 
Magyar Népköztársaság nagykövete, valamint a 
Prágában tanuló magyar egyetemi ifjúság és nagy-
számú érdeklődő közönség. Az emlékezetes ünnep-
ség Gallay Attila előadóművész tárogatón elő-
adott kuruc dalaival zárult. 

Az örvendetes tényt megzavarja egy tárgyi 
tévedés, amely sajnálatos módon elkerülte a ter-
vezők figyelmét. Rákóczi ugyanis nem a táblán 
feltüntetett 1675-ben, hanem egy évvel később, 
1676-ban született. (Csémy Tamás) 
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