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Elmetszett gyökerek
Az idén töltöttem be ötvenedik élet-

évemet. Történelmi távlatban kis idõ,
mégis átélhettem, hogy szülõfalum, a
Nógrád megyei Herencsény, gyermek-
korom tradíciókat tisztelõ, erõs, megtar-
tó palóc faluja szinte a végpusztulás szé-
lére kerüljön. A község lakossága alig
három évtized alatt megfelezõdött, és ha
a betelepülõk és az õslakosság arányát is
nézzük, a helyzet még rosszabb. Eredeti
lakosságának csak harmada maradt meg.
A többiek szétszéledtek az országban.

Húsz éve falum utolsó helyben élõ ka-
tolikus lelkészétõl, Lengyel Józseftõl el-
kértem az 1746-tól vezetett anyakönyve-
ket. Felmenõimet kutatva kilenc generá-
cióig tudtam visszamenni, a bejegyzések
szerint elsõ anyakönyvezett õsöm, Pekár
Márton 1683-ban született, és 1772-ben
halt meg. Õ tehát már élt a török kiûzése,
a Rákóczi szabadságharc idején. Az utá-
na következõ generációkat sorra véve
nevek tucatjait jegyezhettem fel. Egy-
egy családban 8–12 gyerek született, ám
a felnõtt kort nagyon kevés élte meg.
Szinte mindenki a faluból házasodott, te-
hát a helyi anyakönyvben végigkísérhe-
tõ a család története.

Mára gyökeresen megváltozott a hely-
zet. 1869-ben született János dédapám-
nak és testvérének, Andrásnak mintegy
húsz lakcímen, öt generációban élnek a
leszármazottai. Pekár vezetéknéven csak
két özvegy dédmama él a faluban, s két
férje nevét viselõ asszony maradt még a
nagyszülõk sorában. Szükségszerû volt
ez az exodus?

A kegyetlen ötvenes évek
A válasz egy szóval nem adható meg.

Az évszázadok alatt alig változó palóc
falvak körül már évtizedekkel korábban
megindult a gazdasági, társadalmi erje-
dés. A vonattal néhány órányi távolságra
lévõ Budapest, a salgótarjáni iparvidék
árnyékában csoda, hogy a hatvanas éve-
kig megmaradhatott a népviselet, a több-
generációs nagycsalád, a szoros rokoni
kötelék, a buzgó vallásgyakorlás.

Néhányan már a két világháború kö-
zött eljártak dolgozni. Volt, aki hetente
kerékpárral járt a közel száz kilométerre
lévõ Budapestre, mások 11 kilométert
gyalogoltak a magyarnándori vasútállo-
másig. Õk azonban ritka kivételnek szá-
mítottak, egyikük sem tartozott a falu
meghatározó személyiségei közé.

Igazán jelentõs változást a háborút kö-
vetõ beszolgáltatás, kuláküldözés, majd

a forradalmat követõ téeszesítés hozott. Ekkor a törekvõ fiatal férfiak, illet-
ve azok, akik nehezen viselték a nagycsalád regulázó, fegyelmezõ, az idõ-
sek iránt feltétlen tekintélyt követelõ kereteit, a városok nagy ipari
beruházásai felé fordultak. Édesapámban is – a többre vágyás mellett – ne-
héz természetû nagyapámmal folytatott rendszeres vitái érlelték meg a ne-
héz döntést, hogy az ötvenes évek végén az épülõ váci cementgyárba men-
jen dolgozni. Õ volt az elsõ a generációk sorában, aki elfordult az évszázad-
ok alatt verejtékkel, spórolással összegyûjtött földtõl. Ez a nyitás az ötvenes
években még a férfilakosság legfeljebb 10-20 százalékát érintette, de az
1961-ben végrehajtott téesz-szervezés nyomán a férfiak 80 százaléka már
az iparba menekült. A földtõl való elszakadás gyötrelmétõl „megszabadítot-
ta” õket a hatalom.

Így évtizedek távlatából már könnyûnek látszik az életmódváltás, de or-
szágosan valószínûleg ezrek lettek öngyilkosok, pusztultak bele a kollekti-
vizálásba. Ahogyan az öregek mondták, megszakadt a szívük az elvett pa-
raszti birtokért, tanyáért. Én már csak a végét értem meg az egyéni gazdál-
kodásnak, csak az utolsó cséplésre, néhány szüretre emlékezem. A
kalákában végzett munkát követõ vacsorára. Nem is a vacsorára, hanem
elõtte a birka nyúzására. A fészer gerendájáról lógó véres testre emlékezem,
gyenge gyermeki szívembe ez a kép vésõdött a legmélyebben.

Mégis, az iskolák elvégzése, majd egy rövid – vargabetûnek számító – ag-
ronómusi munka után, amikor végleg a fõvárosban rekedtem, évtizedeken
át minden este a Cserhát hegyei közé szállt a gondolatom, és erõs lelkiisme-
ret-furdalás gyötört. Nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy a könnyebb
életért elhagytam a nehezebb, de igazabb utat. Veszik, kopik mindaz, amit
õseim lassan összegyûjtöttek, és én nem teszek érte semmit, hogy megma-
radjon. Fájt egyedül hagyott édesanyám, miközben tudtam, hogy vissza
nem mehetek, mert álmaimat ott nem tudom megvalósítani, édesanyámat
pedig a saját világából ki nem emelhetem. Népviseletben járt egész életé-
ben, minden zsigerében a szülõktõl örökölt paraszti világ élt tovább. Az én
lelki gyötrelmemet minden életmódváltást vállaló embernek át kellett élnie.
Csendes, gyomorfekélyes õrlõdésben, vagy a hétvégi vonatok állomásain a
füstös, borgõzös restikben.

A villamosítás ára
A téeszesítést alig elõzte meg a villany bevezetése. 1958-ban Nógrád-

sipek felõl érkezett a magasfeszültségû vezeték oszlopait állító különít-
mény, s bár még hároméves sem voltam, határozottan emlékszem, amint kis
palócházunk mennyezeti deszkáját egy idegen férfi átfúrta hosszú nyelû fú-
rójával, és a lyukon leengedték a padlásról a konyhai lámpa vezetékét. A
negyvenes égõ kápráztatóan erõs fénnyel világította meg a kisablakú kony-
hát. Hetekig nem tudtunk betelni az esti fénnyel. A portára három égõ ke-
rült, egy a konyhába, egy a tornácra, a bejárati ajtó fölé, és egy az istállóba.
A tisztaszoba és nagyapámék hálókamrája kimaradt a villamosításból. A
konyhai kapcsoló alá tett konnektort sem használtuk évekig, mert rádiónk
sem volt.

A villany megjelenése – kétségtelen jótékony hatása ellenére – mégis tra-
gikusan hatott a falu lélekszámára. A falutól két kilométerre, a Teleki urada-
lom körül 350 lelket számláló virágzó település alakult ki, Liszkópuszta.
Liszkó több volt, mint egy uradalmi központ, már az Árpád-házi királyok
korából írásos emlékek bizonyítják létezését. Bár a háború, majd az azt kö-
vetõ hónapok rombolásai az uradalmat sem kerülték el – szeszgyárának be-
rendezéseit az oroszok leszereltették, épületének tégláit a helyiek széthord-
ták építõanyagnak –, a Borsiczky intézõ kúriájából kialakított iskolába az
ötvenes évek elején 86 gyerek járt.

Liszkó azonban valami okból kimaradt a villamosítási programból, sõt
Herencsény akkori szûklátókörû vezetése még a telkek osztását is megta-
gadta a cselédházakból kikívánkozóktól. E két döntés következtében Lisz-
kópusztáról megindult az elköltözés, utolsó lakója 1970-ben ment el. A tele-
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pülés lakóinak zöme, látva a tanácsi vezetõk nemtörõdömségét, dacból nem
Herencsényben telepedett le, ezáltal a község lakossága egynegyedével
csökkent. Az egykor virágzó falucska emlékét ma már csak egy háromszin-
tes klinkertéglás magtár õrzi – elhagyatottságában, kopottságában is egy
jobb kort idézve.

A kollektivizálás gõzhengere
Kisgyermekként emlékszem még arra a feszült légkörre, amelyben a té-

esz-szervezés idején a család élt heteken-hónapokon keresztül: az agitálók-
ra, akik kérlelve és fenyegetve próbálták nyakas nagyapámat jobb belátásra
bírni. Édesapám legjobb barátja, Juhász József volt az egyik agitáló, aki szó
szerint könyörgött: „Pista bácsi, értse meg, hogy nem tud kitérni a hatalom
elõl, pokollá fogják tenni az életét, ha ellenáll.” Nagyapám nyersen vissza-
támadott: „Nem szégyelled magad, szegény apád forog a sírjában, hogy
ilyen gazemberek szolgálatába álltál!” Végül megtörtént a belépés, nagy-
apám azonban inkább elvitte a vágóba kedves Laci lovát, más kezére nem
adta.

A téesz, mint szinte mindenütt az országban, egy volt uradalom helyén
alakult meg: a Nedeczky kúriában rendezték be az irodát, nagyobbik felét
magtárnak használták. Gyerekként a szalon padlójáról vödörrel meregettük
zsákokba a búzát. Az ablakok poros spalettái zárva voltak, a félhomály fur-
csa, szorongó hangulatot árasztott. Valószínûleg hasonlót érezhettek a né-
metalföldi mûvészetkedvelõk is középkorvégi itáliai utazásaik során, ami-
kor a római romok között legelészõ disznókat találtak.

A helyben maradtak, nagyszüleim és édesanyám is beléptek a téeszbe. Az
elsõ évek rettenetesek voltak. Teljes káosz uralkodott, minden évben válto-
zott a téeszelnök, aki a járási pártbizottságról érkezett, majd dicstelen sze-
replése után egy távolabbi faluban folytatta. Volt olyan év, hogy a munka-
egység 8 forintot ért, egy fizikai munkás napi bére pedig egy munkaegység
volt.

A sok furcsaság közül élénken él bennem, hogy a téesz új vezetése, való-
színûleg felsõbb utasításra, különös dühvel fordult a magánkézben maradt
szõlõk felé. Szinte minden családnak volt néhány száz négyszögöl szõlõje,
zöme direkttermõ, csak a legjobb gazdák telepítettek valamennyi oltvány-
szõlõt. A tõkék között azonban kitûnõ gyümölcsfák díszlettek, ezek év-
rõl-évre gazdag termést adtak. A Gyürki-hegyi és a köveskúti szõlõhegy
nekünk gyerekeknek olyan volt, mint a paradicsomkert.

A szõlõskertek mûvelését a szó szoros értelmében üldözték. A falu azon
rétegét, amely régen a mezei lopások miatt sokszor került összeütközésbe a
törvénnyel, most biztatták, hogy lopják csak a gyümölcsöt. Mi még néhány
évig küszködtünk, de végül mi is feladtuk. Bejelentésünk másnapján utasí-
tották a juhászt, hajtsa juhait a szép termést ígérõ szõlõbe, s azok órákon be-
lül visszafordíthatatlanul tönkretették az ültetvényt.

Ez a látszólag jelentéktelen intézkedés is hozzájárult a falu erkölcsi rend-
jének megbontásához. Korábban a falu lakosságának zöme a határbeli föl-
dek végén lévõ szilvafák hullott termésébõl – más fája alól – egy szemet
sem vett fel. Néhány év múlva már szinte mindenki azt vallotta, hogy a kö-
zösbõl lopni nem bûn.

A téeszesítés okozta lelki sérüléseket a helyben maradottak lassan dol-
gozták fel, de a hetvenes évek elejére viszonylag sikeres téeszközösség jött
létre. Az állami támogatások nyomán istállókat építettek, gyümölcsösöket
telepítettek, gépeket vásároltak, tenyészállatokat kaptak. Új növényfajok
tûntek fel, megjelent a faluban a málna, a ribizli, majd késõbb az uborka, a
sárgarépa. Nagyapám tanyagazda lett, a mérlegház kezelõje. Tetszett neki
az új megbízás. A disznótorokra még a gyakran váltódó téeszelnököket is
meghívta, közben azonban folyamatosan elégedetlenkedett. A téeszmajo-
rokra jellemzõ rendetlenség, a rossz bánásmód az állatokkal, a renitens dol-
gozók megtûrése élete végéig bántotta õt. A mindenkori vezetésnek ezt szó-
vá is tette, korholását eltûrték, sõt talán értékelték is.

A mélyütés: a körzetesítés
A lassan induló fejlõdést azonban a hetvenes évek fordulóján újabb intéz-

kedéssorozat akasztotta meg, immár véglegesen. Ez pedig a tanácsok és tée-
szek összevonása volt. A magyar falvak évszázados fejlõdésük során szinte
teljesen önellátóvá váltak, lakói közül sokan néhány közeli vásár vagy búcsú
kivételével át sem lépték községük határát. Nagyanyáim soha nem jártak Bu-
dapesten, legmesszebb a 22 kilométerre fekvõ Balassagyarmatra jutottak el.

Az elzártságnak bizonyosan volt visz-
szahúzó hatása is, de erõsítette az önálló-
ságot, és biztos lelki védelmet is jelentett.
Bár szegényen élünk, de nem vagyunk
senkire rászorulva, a magunk urai va-
gyunk – mondogatták az öregek. Most
egy csapásra megváltozott minden. A ta-
nács és a téeszközpont Cserhátsurányba
került. Surány nemcsak a szomszéd falu
volt, de egyúttal a legnagyobb rivális is.
Akkoriban még a legényeknek egyfajta
beavatást jelentett, hogy a szomszéd fal-
vak legényeivel összemérjék erejüket. Bál
nem múlt el verekedés nélkül.

Az összevonásokkal a herencsényiek
úgy érezték, hogy kiszolgáltatták õket Su-
ránynak. Ha a járási székhelyhez, Balas-
sagyarmathoz kényszerítik õket, azt le-
nyelik, de Surányt nem. Különösen rosz-
szul esett nekik, hogy a sikeres herencsé-
nyi téeszt csatolták a veszteséges surányi-
hoz. Egymással nem szerettek dolgozni, a
herencsényiek azt tartották, hogy a surá-
nyiak lusták, míg a surányiak szerint a
herencsényiek kapzsik.

Az új iskola is Surányban épült fel, a
gyerekek minden reggel buszra szálltak,
köztük én is, és csak délután jöhettünk
haza. Már nem tudtam délután kihajtani
nagyapám tehenét, mint korábban tettem
azt éveken át. A pásztorkodást szerettem,
de gyakran untam is; vasárnapi futball-
meccsek idején, esõs, nyirkos tavasszal,
õsszel különösen. Így talán még örültem
is a körzeti iskolának. A változás látszó-
lag csekély volt, hiszen csak négy kilo-
métert utaztunk. Lelkünkben azonban
óhatatlanul gyökeret vert a gondolat,
hogy nekünk mindig buszra kell száll-
nunk, ha boldogulni akarunk. Huszonhe-
ten kezdtük az elsõ osztályt Herencsény-
ben, huszonketten ballagtunk a körzeti
iskola „A” osztályában, Cserhátsurány-
ban. Negyvenes éveink közepére már ha-
tan-heten meghaltak közülünk. Beteg-
ségben, balesetben, sorstalanságban.

Különösen tragikusan érintette a kör-
zetesítés a nemzetiségi falvakat. Nógrád
megyében 22 nemzetiségi falu van, húsz
szlovák és két német. Az összevonások
során általában a nemzetiségi falut csa-
tolták a magyar faluhoz, s bár nem üldöz-
ték hivatalból az anyanyelvi oktatást,
mint a szomszédos országokban a ma-
gyart, szinte sehol nem alakult ki megfe-
lelõ kisebbségi képzés. A nemzetiségi la-
kosság zöme elveszítette anyanyelvét.

A nyolcvanas évek végén a Balassa-
gyarmat melletti Szügyben a pedagógu-
sok hónapokig agitálták a szlovák szár-
mazású szülõket, hogy írassák nemzeti-
ségi osztályba a gyerekeiket. Mindössze
két tanulót sikerült összegyûjteni. Inkább
tanuljanak angolt, mondták a szülõk.
Nyilván ennek az önfeladásnak is kö-
szönhetõ, hogy a szomszédos, felerész-
ben szlovák lakta Terény lakossága idõ-
közben megharmadolódott, tehát még in-
kább sorvadt, mint környezete.
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A gazdasági változásokkal együtt tehát
megindultak a társadalmi változások is.
A hatvanas években a városban dolgozó
férfiak egy része szégyellni kezdte nép-
viseletben járó feleségét, megindult a ki-
vetkõzés. Egyre több asszony öltözött
„nemesbe”, és egyre többen oldották fel
a nagycsaládi köteléket. Voltak, akik
megosztották a házat, a kamrában külön
konyhát alakítottak ki, külön háztartást
vezettek. Mások építkezni kezdtek, több-
ségük már a városban, Balassagyarma-
ton. Nem kevesen Budapesten vettek la-
kást. A hetvenes évek fordulóján meg-
kezdõdött a falvak látványos kiürülése.

Ma már a falu házainak felében magá-
nyos emberek élnek, zömük megözve-
gyült asszony. Többen annak idején a
nagycsalád felbomlásának elindítói vol-
tak. Vajon eszükbe jut-e, hogy egyedül-
létük jórészt fiatalkori lázadásuknak kö-
szönhetõ. Túlzás lenne azonban õket
okolni mindezért, csak a kordivathoz
csatlakoztak, vagy inkább áldozatai let-
tek annak.

A társadalmi folyamatokra jellemzõ,
hogy lassan, látszólag csekély változáso-
kat sejtetve alakulnak ki. Annak idején
az egykézést is kedvezõtlen, de nem túl
jelentõs folyamatnak tartották, míg Kiss
Géza, az ormánsági Kákics református
lelkésze anyakönyvi adatokkal be nem
bizonyította, hogy száz embernek het-
venhat év múlva már csak hat utóda volt.

Így omlottak össze a nógrádi falvak is,
s még az országban vagy ezer település.
A kilencvenes évek elején meghalt fa-
lunk utolsó ott élõ papja, ma a parókia if-
júsági szállás. Az év nagy részében üres.
Az iskola épületének helyet adó Bolza
kúria, ahol a német megszállás idején há-
rom hónapig rejtõzködött gróf Bethlen
István, Magyarország egykori miniszter-
elnöke, most egy aktív sportolástól visz-
szavonult német motocross versenyzõ
tulajdonában van. A lakók jó szándékú
emberek, de idegenek. Anyanyelvükben,
mentalításukban egyaránt. Nem váltak a
falu részévé, mert nem is válhattak azzá.

Az iskolára már nincsen szükség,
évente csak egy-két gyerek születik a fa-
luban, lassan a cserhátsurányi körzeti is-
kola is a bezárás szélére jut. A gyerekek-
nek valószínûleg Balassagyarmatra kell
majd járniuk.

Önfenntartó faluból
élhetetlen vidék

Ha a gazdálkodás színvonalát nem a
gépesítettséggel, a kibocsátott élelmiszer
mennyiségével, a mezõgazdasági foglal-
koztatottak minél alacsonyabb számával,
hanem a megmûvelt terület arányával, az
állatlétszámmal, a természet adta lehetõ-
ségek kihasználásával mérjük, akkor
egyértelmû, hogy a nógrádi kis falvak
mezõgazdasága a XX. század középsõ
harmadában – a téesz-szervezés elõtti ál-

lapotáig – volt a csúcson. Akkor minden talpalatnyi földet megmûveltek, a
parcellák végére gyümölcsfákat ültettek, a réteket, útszéleket évente két-
szer lekaszálták, az õsgyepeket legeltették, a bokrokat kiirtották. Az erdõt is
lelkiismeretesen karbantartották, ahogyan a dûlõutakat, az árkokat, a forrá-
sokat, az útszéli feszületeket is. A legtöbb család rendelkezett egy pár lóval,
néhány szarvasmarhával, egy-két kocával és szaporulatával, kéttucatnyi
tyúkkal, ugyanennyi libával, esetleg kacsával, nyúllal. Minden második,
harmadik család tartott 20–30 birkát, ezeket tavasszal kiadták a juhásznak,
õsztõl tavaszig otthon gondozták. Sokan méhészkedtek, a legtöbb férfi tu-
dott fát szemezni, a kertek végét gyümölcsösök zárták le.

A gazdák mindegyike adót fizetett, anyai nagyapámnak, aki a falu egyik
legmódosabb gazdája volt, a két világháború között egy vagon búzát kellett
évrõl évre eladnia, hogy adóját kifizesse. Hatalmas teher volt ez számára,
minden paraszt számára, a gazdák azonban ezentúl egymással vetélkedve
jótékonykodtak, önszántukból tatarozták a község tulajdonában lévõ épüle-
teket, a templomot, az iskolát, a parókiát, a bikaistállót, a szeszfõzdét.
Mindez erõsítette öntudatukat, nem szorultak az államra, a hatalomra, sõt
õk „támogatták” azt. A korunk vívmányának tartott szociális hálót nem is-
merték, de nem is hiányzott nekik. A rokonok, komák, barátok kisegítették
egymást, az öregeket halálukig gondozták a földért az örökösök. Természe-
tesen akkor is voltak összeférhetetlen emberek, akik kellemetlenné tették a
közeli hozzátartozók életét, de a nagycsalád vigyázó tekintete mellett ko-
ránt sem volt az a kiszolgáltatottság, ami manapság tapasztalható.

Álságos rendszerváltás
Minden hibája ellenére a téesz volt az önfenntartó falu utolsó gazdasági

képzõdménye, amely még a falu organikus fejlõdésére épült. Célja minden-
képpen a falusi lakosság egy részének munkával ellátása volt. Nem volt
azonban igazi szövetkezet, vállalatként mûködött, hiszen a tagságban a tu-
lajdonosi tudatnak még a csírája sem alakult ki. A vezetés gyakran nem a
tagság javát kereste, hanem a járás, a megye felé próbált vagy kényszerült
igazodni. Az országosan sikeres téeszek a kiskapuk meglelésével, a még
megengedhetõ változásokra nehezen reagáló országos vezetés ellenében
érték el teljesítményüket. A furcsa helyzet ellenére a Szovjetunió hatalmas
piacára termelõ téeszek zöme jól, vagy elfogadhatóan gazdálkodott, önma-
gát külsõ segítség nélkül fenntartotta, miközben a falu még mindig jelentõs
részének munkát adott. A gyengébb téeszeket kedvezõtlen térségi támoga-
tásokkal, melléküzemágakkal tartották versenyben, olykor csak életben.
Több mezõgazdasági szakterület nemzetközi színtû eredményeket produ-
kált, a magyar agrárszakemberek felkészültsége a nyelvtudás kivételével
közelebb állt a világ élmezõnyéhez, mint az ipari vagy szolgáltató ágaza-
tokban dolgozóké.

A rendszerváltással ez a sok hibát hordozó, ideológiai, és nem gazdasági
célok szerint létrehozott nagyüzemi agrárrendszer összeomlott, s ez tovább
rontotta a kistelepülések helyzetét. A falu hétköznapjaiban tevékenyen
résztvevõ – helyi futballcsapatot, hagyományõrzõ csoportot, nyugdíjas kört
támogató – téeszek maguktól összeroppantak, vagy szándékosan tönkretet-
ték õket. A téeszmajorok egy része korrupt felszámolók révén méltatlan ke-
zekbe került. Az állatállományt eladták, a földek zöme távol élõ idegenek
tulajdonában van.

Bár a munkanélküliség az egekbe szökött az ezredfordulóra, négy-öt fa-
lun átmehettünk anélkül, hogy egyetlen háziállatot láttunk volna. A nógrádi
falvakban egykor szinte minden kertben málna, ribiszke, uborka termett, a
családoknak tisztességes jövedelemkiegészítést adva. A konzervgyárak,
hûtõházak tõkehiánya, csõdje miatt akadozott, majd megszûnt a felvásárló
rendszer. Ma már üresek a kertek, nem telepítették újra a kiöregedett ültet-
vényeket. A nyugdíjasok háztáji gabonajuttatásáról, téli tüzelõjérõl a téesz
gondoskodott, ma ez sincs. Az önkormányzat küszködik, a legjobb szán-
dékkal sem tudja pótolni mindazt, ami elveszett.

A téeszvilággal a határ képe megváltozott, a szántók egy részét elhagy-
ták, mert géppel csak nehezen mûvelhették, az árokpartokat, útszéleket már
nem kaszálták, a legelõk bokrait ritkábban irtották, az erdõt is lassan felver-
te a gaz. Mindez azonban még kielégítõ állapot volt a rendszerváltással be-
köszöntõ gazdátlansághoz képest. A téesz, bár a hegyvidéki szántók negye-
dét-harmadát elhagyta, a marha- és juhállományt megtartotta. A kárpótlás-
sal a földek zöme idegen kezekbe került, akiket csak spekulációs szándék
vezérelt. Szándékukat mindenki látja: a földet minden ráfordítás nélkül – a
földalapú támogatások felhasználásával – birtokolni addig, amíg az uniós
csatlakozás árfelhajtó hatása nem érvényesül. Az egy-két aranykoronás föl-
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dek már ma is a kárpótlási ár 200-400-szorosát érik. Az egy aranykoronás
legelõt 500 forintért kaphatták meg, most már legalább 200 000 forintot ér.

Ezeknek a gyenge földeknek a zöme azonban teljesen elvadult, hiszen né-
hány kecske kivételével nem maradt kérõdzõ állat a falvakban. Az egykori
állattenyésztési telepeket a befektetõk annyiért szerezték meg, hogy az
azonnal eladott állatállomány a vételárat bõségesen fedezte, az épületek,
berendezések már ajándékba maradtak. A telepek egy része még ma is üres,
az elszaporodó patkányoktól a közeli utcák lakói szenvednek, az üzemi
utak betonjának repedéseiben cserjék nõnek.

Miért történt mindez? Az egykori sikeres gazdák már megöregedtek,
gyermekeik városban éltek, az istállóból garázs lett, a pajtát régen szétszed-
ték. Õk termõképessége alapján tartották számon a földet, s ha mûvelni nem
tudták, már birtokolni sem akarták. Nem értették, hogy a földnek már nem a
termõképessége a fontos, hanem az ingatlanértéke. Mire észbe kaptak, már
idegenek kezében volt minden. Az egykori közbirtokossági földek, a falu
legelõi is.

A helyiek mindezt úgy élik meg, hogy kifosztották, meglopták õket. A la-
kosság alig leplezett gyûlölettel szemléli az új földtulajdonosokat, sokan,
ha tudnak, borsot törnek az orruk alá. A gazdálkodással próbálkozó tulajdo-
nosok alkalmazottai csak néhány hónapig tartanak ki. A traktoros eladja a
gázolajat, vagy saját zsebre szánt, arat, a pásztor eladja az abrakot, a kecs-
kegidát. Az üresen álló téeszmajor mozdítható vaselemei, villanyvezetékei
már régen a méhtelepen vannak. Morális és gazdasági sivataggá válik a ma-
gyar vidék.

S társadalmi sivataggá is. Az egykor oly erõs faluközösségek zöme szét-
esett, vagy töredékére olvadt. A kis falvakban jó ideje nincs pap, nincs pe-
dagógus, állatorvos, nincs értelmiség, az önmaga sorsáért felelõs, közössé-
geiben tevékeny embertípus kiveszõben van. A helyben maradt diplomás
emberek zöme nem él értelmiségi életet. Nem járat újságot, nem vesz részt
a falu közéletében, talentumát nem kamatoztatja a közösség érdekében,
amelytõl kezdeti munícióját kapta, amely elindította a felfelé vezetõ úton.

A helyben maradt lakosság iskolázottsági szintje alacsony, a meglévõ
szaktudás jó része nem felel meg a mai kor követelményeinek. A hatvanas
években elkezdõdött elvándorlás a nyolcvanas évek végére lelassult, de he-
lyére lépett az elöregedés. Kevés a fiatal, a még megmaradt óvodák, iskolák
létszámgondokkal küzdenek, a magasabb képzettségû fiatalok zöme el-
hagyja a térséget.

A globalizáció hatására a térség önellátási szintje a minimálisra csökkent.
Az õsi paraszti tudás szinte nyomtalanul elveszik. Nincs helyi ipar, nincse-
nek biztos munkahelyet jelentõ nagyobb agrárvállalkozások, a munkanél-
küliség gyakran eléri a 30-40 százalékot is. Az emberek közül sokan a le-
százalékolásba, a korai nyugdíjba menekülnek. Régen egy-két korhely em-
ber volt a faluban, ma a megfelezõdött lakosság ellenére két-három tucat.
Egész napjukat a kocsmák valamelyikében töltik, gyakorlatilag a legközön-

ségesebb napszámos munkára sem fogha-
tók. A feleségek emberfeletti erõvel õrzik a
család megszokott életszínvonalát, szinte
csoda, hogy telik ételre, kávéra, a családi,
társadalmi események megünneplésére, az
öreg Zsiguli üzemképes állapotban tartásá-
ra.

A térségre a felaprózott birtokszerkezet a
jellemzõ, alig van biztos piaccal rendelkezõ,
a lakosság körében termesztési hagyomá-
nyokkal bíró termék. Az emberek hajlandó-
sága a szövetkezésre minimális. A gazdag
néprajzi örökség, a természeti értékek hasz-
nosítására kicsi az érdeklõdés, hiányzik a tu-
rizmus infrastrukturális háttere is.
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Az utolsó lehetõség
Elolvasva azonban túlzottan kegyetle-

nek ezek a sorok, így önmagukban nem
is igazak. Szülõfalum környékén leg-
alább tucatnyi kivételes képességû, aktív
embert ismerek. Herencsény rendszer-
váltást követõ vezetõi évtizedekre kiható
fejlesztéseket indítottak el a faluban.
Igaz, rájuk is jellemzõ a politikai meg-
osztottság. Egy kis falu három-négy ak-
tív közösségformáló embere gyakran
még köszönõ viszonyban sincs egymás-
sal, holott néhány éve még rokonok, ba-
rátok voltak. Mégis ezek az értelmiségi-
ek a magyar vidék reménységei. A gaz-
dasági lemaradás ugyanis behozható, ha
egy értelmes, összetartó közösség meg-
felelõ célt tud maga elé tûzni.

A Belsõ-Cserhát falvait most fedezik
fel azok az üzletemberek, befektetõk,
akik lehetõséget látnak a csipkerózsika
álmából éppen csak ébredezõ, elhagyott
vidékben. Õk bizonyítják, hogy a térség-
nek igenis van forrásvonzó ereje. Gyö-
nyörû a táji környezet, egyedülálló bioló-
giai sokszínûség jellemzõ a régióra. A
tájegység kiváló vadászati lehetõségeket
kínál. A vidék gazdag épített és tárgyi
örökségekben. A lakosság híres palóc
vendégszeretetérõl. A csatornázás kivé-
telével a nagy infrastrukturális rendsze-
rek kiépültek. Még élnek a turisztikai
vonzerõt jelentõ palóc hagyományok,
még fellelhetõek a térségben a népi kéz-
mûvesség hagyományai. A fazekasság, a
kemenceépítés, a szövés, fonás, hímzés,
fafaragás. Feléleszthetõ lenne még a ké-
zimunka, igényes növények termesztése
Hatalmas kihasználatlan szántó és lege-
lõterületek állnak rendelkezésre.

S a felfedezõk között ott találjuk a városi
léttõl, a globalizáció vadhajtásaitól meg-
csömörlött városi értelmiségieket, és a le-
csúszottakat, a lakásmaffia áldozatait is. A
változások küszöbön vannak, megkerülhe-
tetlenek, s most van az utolsó pillanat, ami-
kor az elvesztegetett lehetõségek egy része
még visszahozható. Ehhez azonban na-
gyon céltudatos, határozott jövõképpel
rendelkezõ községi vezetésre van szükség.
Akik már nem sodródni akarnak a rend-
szerváltás gátlástalan, gyakran kalandor-
lelkû szerencselovagjainak gazdasági hó-
kuszpókuszait szemlélve, hanem a község
érdekeit szem elõtt tartva szigorú keretek
közé szorítják tevékenységüket.

Erre a kemény kiállást igénylõ feladat-
ra önmagában kevés az önkormányzati
képviselõtestület, amelyet gyakran osz-
tanak meg politikai szekértáborok és
gazdasági érdekcsoportok. A községben
élõ értelmiségiek, törekvõ vállalkozók, a
faluból elszármazott, de gyökereiket
ápoló városiak, a betelepüléssel kacérko-
dók együttgondolkodása, az elképzelé-
sek következményeinek feltérképezése
jelentheti a megoldást.



A jó szándék, a szépívû tervek nem ér-
nek semmit, ha nincs pénz! – hangzik a
kétkedõ szó, pedig ez nem igaz. Még a
mai, nyomorúságos idõkben is több a
pénz, mint a jó ötlet, miközben a meggon-
dolatlan parcellázások, a deviáns csalá-
dok rászabadítása egy idõsek lakta telepü-
lésrészre, az átgondolatlan ipari beruházá-
sok véglegesen tönkretehetnek egy falut.

Szülõfalum, Herencsény csak egy Ma-
gyarország halálraítélt, sorvadó települé-
sei közül. A rendszerváltás meghozta az
infrastruktúrát, van víz, gáz, telefon, ká-
beltévé, a környéken csatornahálózat is,
csak már késõn jött a segítség. Az életerõ
elfogyott, évente csak egy-két gyerek szü-
letik, de már ezek sem az évszázadokon át
ott élõ, a falut, a szántóföldeket a környe-
zõ erdõktõl verejtékkel elhódító családok
utódai, hanem betelepülõké. Atlantisz-
ként eltûnik tehát egy világ, azoké, akik
még ismerik a dûlõk nevét, az útszéli ke-
resztek állításának történetét, a családi
birtokok határkaróinak helyét.

De talán nem veszik el minden. A köz-
ség idõs embereivel többórás interjúk ké-
szülnek, régi fényképeiket összegyûjtik.
A falu mesemondójáról könyv készült,
ahogyan elõrelátó polgármesterek a falu
történetét is feldolgoztatták. A régi pa-
lócházak újra értéket képviselnek, áruk
gyakran meghaladja a hatvanas évek
kockaházainak értékét.

Sajnálatos az õslakosság térvesztése,
de törvényszerû. A helyben élõk soha
nem érzékelik, és ezáltal nem is értékel-
hetik megfelelõen megszokott környeze-
tük kincseit, amelyekért mások otthagy-
ják a városi kényelmet, a látszólag jobb
életteret. A természet érintetlensége, a
távolsággal kékülõ dombok, hegyek íve,
a levegõ tisztasága mind, mind olyan ér-
ték, amit a helyben lakó nem tart sokra.

A visszatérés
A magyar agrárnépesség rosszul élte

meg az Európai Unióhoz csatlakozást.
Én azonban azt látom, hogy a tizenöt
évig néptelen nógrádi legelõkön megje-
lentek az állatok, elsõsorban a húsmarha.
Két éve még csak két marhatelep volt a
megyében, most tizennégy van. Mindez
még mindig nagyon kevés, de a nekilen-
dülés látványos.

Magam is hasonló vállalkozásba fogtam,
egykori egyetemi évfolyamtársammal
húsmarha-telepet létesítettünk Heren-
csényben, a Gyürki-hegyi szõlõk helyén.
Társam a biatorbágyi Németh László állat-
kereskedõ, a helyi felügyeletet Balassa-
gyarmaton élõ János bátyám látja el. Én
hetente egy-két napot töltök lenn, ilyenkor
az állatgondozói és éjjeliõri feladatokat is
átvállalom. Bár a munka nehéz, a zöld me-
zõn felépített karám és szín környékén
esõs idõben térdig ér a sár, de sok örömünk
van abban a munkában, amit gyermekként
az ötvenes-hatvanas években nagyapánk
kampósbotjának fegyelmezõ árnyékában
nyûgnek tekintettünk.

Amikor 2005 tavaszán hozzáfogtunk a munkához, csak egyszerû befekte-
tésben gondolkodtunk. Amikor azonban az elsõ állatok megérkeztek, és
szagukat felém hozta a szél, összeszorult a torkom. Abban a pillanatban
tudtam, hogy az elmetszett gyökerek kisarjadnak. Hátralévõ életembõl egy-
re több idõt szeretnék Herencsényben tölteni, hogy egyszer majd végleg ott
maradjak.

Ezek az elmetszett gyökerek ott vannak mindannyiunkban. Egy madár-
hang, egy illat, egy napkelte képe megindíthatja a sarjadást. Sokan napi
megélhetési gondokkal küzdenek, nincs mire sarjadnia a gyökérnek, de
nemcsak milliós beruházásban gondolkodhatunk. A szülõi, nagyszülõi ház,
egy olcsón megvásárolható porta is lehet az új honfoglalás alapja.

Végezetül
Milyen lesz a jövõ Herencsénye? A jövõ falujának magva az én álmom

szerint kisebb-nagyobb embercsoportok menedéke lesz, akik a globalizáció
falansztervilága helyett önálló arcot, karaktert akarnak, a szerves fejlõdés
apró, megfontolt lépései szerint építik környezetüket. Rájuk vár a nemzeti
karakter megformálása is. Bizonyosan lesznek ilyen közösségek, csak azt
nem látjuk ma, hogy mennyi. Ahhoz, hogy meghatározó legyen a számuk, a
családi nevelés, a közösségi élet mellett megkerülhetetlen feladata lenne az
oktatásnak, az egyetemi képzésnek is. Különösen az agrárképzésnek, illet-
ve a vidéki értelmiség képzésének. Erre a mai tömegképzés nem nagyon al-
kalmas, mert nem erre a küldetésre készít fel.

Az embert a kultúra emeli fel, teszi alkalmassá céljai megvalósítására. A
kulturált ember nemcsak iskolázott, olvasott, mûvelt, hanem szilárd jellem,
érõs érdekérvényesítõ képesség, küldetéstudat, közösségszervezõ erõ, a
gyengébb iránti felelõsség is jellemzi. Ilyen vidéki értelmiségre van szük-
ség.

A jövõ faluja egyébként rendelkezni fog egy tucatnyi mesteremberrel,
akik a helyi közösségnek szolgáltatásokat végeznek. Nem feketén, mint
mostanság, hanem fõállású, megbecsült mesterként, ahogyan ez tõlünk
nyugatra természetes. S lesz néhány árutermelõ vállalkozója, akik alkalma-
zottakat is tartanak, s néhány értelmiségije, akik talán távmunkát végeznek
vagy ingáznak. A lakosság zöme alkalmazott lesz, jövedelem-kiegészítés-
ként turizmussal, házi termékek készítésével is foglalkozik, szép falusi ün-
nepeket tart. Búcsút, falunapot, szüreti bált, ahová a rokonok, barátok, el-
származottak vissza-visszatérnek.

Véleményem szerint megszûnik a mai önkormányzatok apparátusa, hi-
szen a bérek, közterhek túlontúl nagy terhet rónak a költségvetésre. Lesz
azonban a közösség és a térség céljait megfogalmazó testület, tehát lesz pol-
gármester és lesznek képviselõk. Az informatika eszközeivel ugyanis az
egykori járások méretében végezhetõ az adminisztráció, 25-30 kis falu ké-
pezhet egy mai körjegyzõséget. Az iskolák száma sajnos tovább csökken,
lehet, hogy tíz falunak lesz egy iskolája. Furcsa világnak tûnik ma, de a nóg-
rádi kis falvak így maradhatnak fenn, mint népes tanyabokrok, ahol kelle-
mes az élet, és az adminisztrációt, mint ma a vállalkozások könyvelését, va-
lahol végzik.

Hiszem, hogy aki a falusi lét boldogságára vágyik, nem közeledhet befek-
tetõként, spekulánsként, a helyiek kihasználására épített tervekkel. Amikor
Albert Kázmér herceg 1818-ban létrehozta a mosonmagyaróvári gazdaképzõ
intézetet, a megnyitón Wittmann Antal, az elsõ igazgató a gazda erkölcsi tar-
tására hívta fel a figyelmet. Ez határozza meg a gazda igazi értékét – mondta
–, ami nélkül a tudás holt tõke maradt. Napjainkban különösen igazak ezek a
jobbágyfelszabadítást megelõzõ, majd’ kétszáz éve elhangzott szavak. A har-
madik évezredben is itt kell keresnünk a magyar vidék jövõjét is.

Ez az írás egy próbálkozás, a tárgyilagosságra törekvésnek és a folyton
elõbukkanó érzelmeknek sajátos keveréke. Bizonyosan vannak benne téve-
dések, aránytévesztések, tétovázások, hiányosságok. Nem tudom, hogy mi-
lyen lesz a jövõ Herencsénye, s mi lesz a sorvadó falvak sorsa, de amíg em-
ber él a földön, megvan a megújulás lehetõsége is. Mint a török hódoltság
idején, a magyar falvak õslakossága részben eltûnik, de jönnek új telepesek,
akik talán kevésbé életrevalóak a letûnõknél. Ott vannak azonban közöttük
azok, akik felnõnek a feladathoz, és új világot teremtenek a pusztában. Most
újra ilyen sorsfordító idõket élünk. Biztató, hogy a XX. század purgatóriu-
ma után több az erõnk, elõretekintõ tapasztalatunk, hogy megmentsük azt,
ami mentésre érdemes. Ennek egy része beépül majd utódaink életébe, más
része a múzeumok részévé válik, vagy az enyészeté lesz végérvényesen.
Forrás: Koinónia, 2006. február
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