
VALÓ VILÁG
ÖRSI JULIANNA

Változó társadalom-változó tudat
Az elmúlt harminc évben Magyarországon a gazdasági és társadalmi viszo-

nyok alapvetően megváltoztak. A kisparaszti gazdaságokat elsőként a Nagykun-
ságon váltották fel termelőszövetkezetek. Az új keretek közötti gazdálkodás, az
újonnan megteremtett ipar új lehetőségeket kínált fel az itt élő embereknek. A
munkaviszony, a környezet megváltozása előbb-utóbb hat az ember gondolko-
dására, befolyásolja életmódját. Egyrészt új közösségek szerveződnek körülötte,
amelynek tagja lesz (pl. szocialista brigád), másrészt a hagyományos közössége-
ket is érik külső hatások (pl. nők munkába állása, gyermekek iskolázása, tö-
megkommunikáció útján), amelyek megváltoztatják a családtagok egymáshoz
való viszonyát, az egész család életét. A családi közösségek alakulása azonban
sokkal lassúbb folyamat, mint a nagyobb közösségekben végbemenő változások.
Ennek oka, hogy a család homogén közösség. A változás pedig a családtagok tu-
data alakulásának függvénye. A tudatban a változások üteme viszont rendsze-
rint elmarad a társadalmi-gazdasági változásoktól. Napjainkban arra a szakasz-
ra értünk el, amikor a tudati változás megindult és ez tükröződik a családi élet-
ben. Mivel azonban ez még nem egy befejezett folyamat, így az új elemek
számtalan hagyományos szokással együtt, egymás mellett élnek. E változás
mértékének rögzítése volt célunk, amikor 1975. évben vizsgálatot indítottunk
Karcagon.

A város lakóinak száma 24 638, foglalkozás szerinti rétegződése igen össze-
tett, így jelen tanulmányunkban csak arra vállalkozhatunk, hogy spontán min-
tavétel alapján életkor szerinti elemzést végezzünk. Kérdőívünket 400-an, a
lakosság 1,6%-a töltötte ki. Felmérést végeztünk a gimnáziumban (26 tanuló), a
szakmunkásképző intézetben (30 tanuló), a Damjanich utcában (52 fő), a to-
ronyházban (31 fő), a Fa-, Elektró-, Lakatosipari Szövetkezetben (39 fő), a
nyomdában (10 fő), a Béke Termelőszövetkezetben (24 fő), a Dimitrov
Termelőszövetkezetben (16 fő), a Május 1. Termelőszövetkezetben (18 fő),
a Talajművelési Kutató Intézetben (21 fő), 1969-ben végzett gimná-
ziumi osztálytársak között (9 fő), kereskedők, gyógyszertári asszisztensek,
egyéb foglalkozásúak között (22 fő). A megkérdezettek nemek szerinti megosz-
lása: fele férfi, fele nő. Családi állapot szerinti megoszlás: házasságban él 237,
hajadon, nőtlen 141, elvált 5, özvegy 12. Családi állapotát nem közölte 5 fő. 93-an
hat osztállyal vagy annál kevesebbel rendelkeznek, 61-en nyolc osztályt jártak,
76-an ipari iskolát, 88-an gimnáziumot, 5-en gimnáziumot és ipari iskolát, 29-en
szakközépiskolát végeztek, 33-an felsőfokú intézményben tanultak. 15-en nem
közölték iskolai végzettségüket. A megkérdezetteket három korcsoportba osztot-
tuk: I. csoport (15—34 éves) 235 fő; II. csoport (35—54 éves): 121 fő; III. csoport
(55 éves): 44 fő.
E csoportosítás szerint vizsgáljuk tehát tanulmányunkban a felvetett kérdése-
ket. Ezekre a csoportokra utalunk akkor is, mikor idős, középkorú és fiatal ge-
nerációról beszélünk. Igaz, kérdőívünk nem egyformán jutott el mindhárom

11



korosztályhoz, a megoszlás nem követi a lakosság kor szerinti összetételét, de
ezt korrigálja az a tény, hogy a legidősebb korosztály életére vonatkozó isme-
reteink szinte teljesek. 1945 előtti életmódjukból kiindulva (tipikus paraszti
életmód) vizsgáljuk a változást. Természetesen legnagyobb, legszembetűnőbb a
változás az I. csoportban, ők már ebben a társadalomban születtek és nőttek fel.
A mai élet- és munkakörülmények ennek megfelelő szintű gondolkodásmódot
követelnek meg. A tudatváltozás azonban viszonylag lassúbb folyamat. Tanul-
mányunkban ennek a változásnak a cselekvésben tükröződő mozzanatait kísé-
reljük meg nyomon követni.

A hagyományos családszervezetek jellemzőit a következőkben foglal-
hatjuk össze:
1. Parasztcsalád. A lakosság döntő többsége a mezőgazdaságból élt.
2. A család megélhetésének legbiztosabb forrása a föld- és állattulajdon volt.
így a befektetések is ezek vásárlásában látszottak a legkifizetőbbnek.
3. Kétgenerációs kiscsaládok (szülők, gyerekek), amelyek azonban szoros gaz-
dasági kapcsolatban voltak a harmadik generációval. Mindig az idősebb gene-
rációk teremtették meg a fiatalok megélhetésének gazdasági alapját (föld, ál-
lat, ház átadása).
4. Patriarchális jelleg. A család irányítója a legidősebb férfi volt. A család nő-
tagjainak a szerepe másodlagos volt, mivel a férfi munkáját tekintették a csa-
lád kizárólagos fenntartójának.
5. Nemek szerinti munkamegosztás. A paraszti gazdálkodásban a család min-
den tagjára szükség volt. Törvényszerű volt, hogy a felnövekvő gyerekek is
belenevelődjenek a paraszti munkába és ugyanazt az életformát vigyék tovább.

Társadalmunk alapsejtje ma is a család. Ha az 1930-as és az 1970-es nép-
számlálás adatait összevetjük, láthatjuk, hogy a lakosság döntő többsége há-
zasságon alapuló családi keretek között él. A 15 éves és idősebb népesség
66,2%-a házastárs. 1970-re valamelyest csökkent a nőtlenek és hajadonok, vala-
mint az özvegyek száma, megduplázódott azonban az elváltán élőké. 1,3%-ról,
2,6%-ra emelkedett. A válások számának emelkedésében megítélésünk szerint a
nők munkába állásának van szerepe. Azzal, hogy eltartottakból aktív keresők-
ké váltak, a családtagok közötti viszony is megváltozott. Korábban ugyanis az
asszonyok inkább tűrtek, hiszen nem akarták elveszíteni a biztos támaszukat.

Kimutatás a 15 éves és idősebb karcagi lakosok családi állapotáról:

férfi, nő
17 521
lOOO/o

9083 + 9796
18879
100%

nőtlen, hajadon
5052

28,8%

2369+1794
4163
22%

1930
házas
10491
59,8%

1970
6225+627Í

12498
66,2 %

özvegy
1733
9,8%

308 + 1408
1716

9%

elvált
245
1,3%

181 + 321
502
2,6%

E táblázat értelmezésénél figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezek a számok
kisebb változást mutatnak, mint amilyenek valójában folyamatban vannak.
Ezek a következők:
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1. A nőtlenek és hajadonok számának csökkenése nem feltétlen azt jelenti, hogy
kevesebb az, aki egész életében egyedül maradt, inkább ez a születések száma
visszaesésének következménye. A 30 évnél idősebbek között jelenleg 770-en
élnek a városban, akik nem kötöttek házasságot.
2. Az elváltán élők száma sem tartalmazza mindazokat, akik felbontották a há-
zasságukat, hiszen többen közülük idővel újabb házasságot kötöttek, így ismét
családi keretek között élnek. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 1975-ben a háza-
sulandók 15%-a elvált volt.

Tanulságként levonhatjuk azt a következtetést, hogy a legalább egyszer
házasságot kötött lakosság 11,6%-a nem él családi keretek között. Nekik még
nagyobb szükségük lenne arra, hogy egyéb közösségekben jól érezzék magukat
(szocialista brigádok, öregek napközi otthona, klubok), a városban sok alkalmat
kellene teremteni, amelyek között tevékenykedhetnek, ahol kulturálódási, szó-
rakozási igényeiket kielégíthetik. Hogy ezen a téren van tennivalónk, azt több
30 éven felüli egyedülálló interjúalanyom megfogalmazta.

Napjaink jellemző formája a kiscsalád, amely férjből, feleségből és gyer-
mekekből áll. A család alapítása a házasság megkötésével kezdődik, aminek előz-
ménye, hogy két fél között ismeretség jön létre. Az ismerkedési alkalmak az
elmúlt évtizedekben változtak. A századforduló fiataljai alig találkoztak más
helyre való fiatallal (kivétel: katonaság, vásár). Főleg a férfiak jártak más vá-
rosokba, falvakba. A katonaidő kivételével az utazás leginkább a szomszédos
helységekbe irányult. A közösség zártságára utal az is, hogy a házasságok zöme
évszázadokon keresztül helybeliek között kötődött. 80—90%-os volt az endogá-
mia. (Endogám házasságnak nevezzük azt a kapcsolatot, amelyben mindkét fél
azonos csoportba tartozik. Legáltalánosabb a lakóhely szerinti, a vallási, a fog-
lalkozási endogámia. Mi most csak a lakóhely szerinti endogámiával foglalko-
zunk.) A Karcagon házastársat nem találó is az azonos etnikumú nagykun köz-
ségekből választott párt magának. (Legerősebb házassági kapcsolat Kunmada-
rassal volt.) Manapság 40 km-es körzetben ritkábban fordulnak meg a karcagi-
ak, mint Szolnokon, Debrecenben és Budapesten. Az utazást kiváltó tényezők
is mások. Motiválják az utazást a más városokban levő munkahelyek, iskolák,
és az, hogy a családi kapcsolatok is túlérnek a városhatáron. Ma már szinte
nincsen olyan család, akinek csak helyben van rokona. Az utóbbi néhány évti-
zedben új szokássá vált a kirándulás. Napjainkban egy igen zárt közösség
(amely zártság a 19. sz. közepére alakult ki, és mintegy évszázadon át tartotta
magát) kinyílásának a szemtanúi lehetünk. Bár még ma is érezteti hatását az a
szemlélet, hogy a betelepült idegeneket, az ún. „jött-menteket" nehezen fogad-
ják be, csak azokat tartják karcagiaknak, akiknek az elődei is itt születtek, már
kialakult egy olyan réteg, amely nem tartja természetesnek, hogy élete végéig
Karcagon lakjon. (Ezt tükrözi a város lélekszámának csökkenése is. 1960-ban
26 035, 1970-ben 24 631 lakosa volt a városnak.) Erre gondolva a közép és fiatal
korosztályt megkérdeztük, hogy hol szeretne élni. 32,6% nem vágyódik el a vá-
rosból. A többiek a felsorolt települések közül általában a Karcagnál nagyobb
városokat választották. A legnépszerűbb Eger (15,5%), Debrecen 12,8%), Sopron
(10,1%) és Budapest (8,1%). Néhányan a megadottakon kívül más várost írtak
— általában megyeszékhelyeket. A kérdésre adott válaszokban úgy látjuk,
hogy döntő szerepük van a kirándulásoknak és annak, hogy melyik városban ta-
nultak. A Karcagnál kisebb települések egyáltalán nem vonzzák az itteni lakos-
ságot. Még azok sem, amelyekkel évszázadokon keresztül szoros házassági kap-
csolatot tartottak fenn: a nagykun helységek, Nagyiván, Püspökladány. A sok-
irányú mozgási lehetőség, az elvágyódás és a város lakosságának fogyása arra
enged következtetni, hogy a közösség feladta az endogámiára való törekvést is.
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Ez a folyamat napjainkban már nyilvánvaló, de a vártnál sokkal lassabban zaj-
lott le. Az endogámia mértéke 1945-ben 91,8%, 1950-ben 87,2% volt. 1975-ben
már 45,6%-ra nőtt az exogám házasságok aránya. (Exogám házasságoknak azo-
kat a kapcsolatokat nevezzük, melyben a házastársak nem azonos csoportból va-
lók.) Nemcsak az exogámia mértéke, de az iránya is megváltozott. Erős házas-
sági kapcsolat egyetlen várossal sincs. Az adatok szinte az egész országra kiter-
jednek, 1975-ben 134 házasfél 103 helységbe való. Az esetlegességnél valamivel
gyakrabban a Karcagnál nagyobb települések szerepelnek (Budapest, Debrecen,
Szolnok). Ezek a munkavállalások irányára utalnak. A lakosság etnikai felbom-
lását jelzi az is, hogy alig van más nagykun helységekkel közös házasság. 1945-
ben például egyetlen kunhegyesi férfi vitt Karcagról feleséget. 1950-ben pedig
csak egy leányt vittek Madarasra.

A külső hatásokat kívülrekesztő közösség az évszázadokon át kialakított,
gyakorolt saját szokások, normák szerint szervezte életét. Minden szokásnak
megvolt a maga funkciója. Így például az ismerkedési alkalmak a párválasztást
segítették elő. A báloknak, korzóknak az ismerkedés volt az elsődleges célja.
Mivel ezek hetenként ismétlődő alkalmak voltak és szinte az egész város fia-
talságát össze tudta fogni, szerepét betöltötte. Az ismerkedés lehetősége fenn-
állt a lakodalmak, egyéb családi összejövetelek, templombajárás, tanyázás, ta-
nyasi esték, vásár, munka közben is. A különböző alkalmak kihasználása mel-
lett a szülők, de az egész rokonság fontos feladatának tekintette, hogy a fiatal,
ha eléri azt a kort, házasságot kössön. A párválasztás szempontjainak (helybeli,
azonos vallású, azonos vagyonú legyen) szigorú betartásával sok házasság jött
létre komendálás útján. A 24—25 éves, még házasságot nem kötött fiatalt ma
is gyakran figyelmeztetik, hogy ideje már férjhezmenni, megnősülni, kérdezik,
mikor köt házasságot. A párválasztásnál azonban alapvető változás következett
be: a fiatalok maguk dönthetnek. 'A szülők, nagyszülők ha már nem is mond-
ják, hogy lányom nem engedünk XY-hoz férjhez menni, de XY-t megfigyelik
és családjáról érdeklődnek. Ha szempontjaiknak nem felel meg, megpróbálják
megváltoztatni gyermekük vélekedését XY-ról. A mai szempontok a követke-
zők: a választottnak ne legyen alacsonyabb iskolai végzettsége (legalábbis a
fiúnak), jó keresettel rendelkezzen, már házasság előtt legyen megtakarított
pénze, háza vagy autója. A házasság előtt álló fiataloknál ezek a szempontok an-
nál jobban erősödnek, minél idősebbek. A házasságok leggyakrabban azonos
munkahelyen dolgozók között jönnek létre (különösen az értelmiségre jellemző
a foglalkozási endogámia). Ennek oka, hogy legtöbb idejüket munkahelyükön
töltik a fiatalok, munkatársaikat ismerik leginkább. Az ismerkedési alkalmak
is jórészt ebben a körben adódnak. Igaz, vannak a városban is szórakozási le-
hetőségek (eszpresszók, éttermek, ifjúsági klub, Déryné Művelődési Központ), de
ezek különböző okok következtében csak szűk réteg igényeit tudják kielégíteni.
A vendéglátó egységeket ugyanis a fiatalok nem tekintik ismerkedésre alkal-
mas helynek. (Ide elsősorban olyan lányok járnak, akiknek már udvarlójuk van.
Az udvarlás időszakában ezek a leglátogatottabb helyek.) A Déryné Művelődési
Központ közönségszervezésére egyre inkább az a módszer a jellemző, hogy
egyikszer egyik, másikszor másik üzem dolgozói részére szerveznek rendez-
vényt. Különböző munkahelyen dolgozóknak tehát ilyen alkalmakkor se igen
van lehetőségük a találkozásra. Marad tehát az Ifjúsági Klub, amely a fiatalok
szórakozási igényeinek megfelel. Egyetlen probléma van, hogy az egész város
fiatalsága ezt sem érezheti teljes mértékben magáénak, hiszen a résztvevők szá-
mát szigorúan korlátozták (150 fő). Így a törzstagság kiszorítja maga közül a
többit. A KISZ Városi Bizottsága sem tud helyhiány miatt városi szintű rendez-
vényt szervezni.
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Napjainkban a házasságkötés időpontját az határozza meg, hogy ki hány
éves koráig tanul. Általában a lányok 18—21 éves korukban mennek férjhez, a
fiúk 20—25 éves korukban kötnek házasságot.

A házasságkötés ma szinte kizárólagosan társadalmi esküvő. 1975-ben az
esküvők 96,4%-a volt ilyen. Ez a fejlődés igen jelentős, hiszen ez a forma egy
több évszázados hagyomány mellett tudott megerősödni. Mivel a szervezők meg-
felelő tartalommal tudták megtölteni, így az egyházi esküvőt 15 év alatt szinte
teljesen kiszorította a gyakorlatból. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a tár-
sadalmi és az egyházi esküvők száma nem mindig egyezik meg az évi házasság-
kötések számával. Ez azt mutatja, hogy előfordulnak olyan esetek is, hogy mind-
két szertartáson részt vesznek; az egyházin a család, a rokonság óhajából. 10 év
átlagát számítva az esküvők 2,6%-át tekinthetjük közösnek. (Kivételnek számít,
hogy a szülők akaratukat esetenként teljesíttetni tudják a fiatalokkal. Az 1970-
es évek elején előfordult, hogy két fiatalt azonos vallásuk miatt kényszerítettek
házasságra, amelynek rövidesen válás lett a következménye.) Előfordul, hogy
névadót és keresztelőt is tartanak. Ezek időben külön-külön zajlanak le. A
gyermek születésekor ennél gyakoribb az a jelenség, hogy egyik szertartást
sem kérik. Számításaink szerint egy évtized alatt 11,5%-ot tett ki ez a gyakor-
lat. A temetéseknél is előfordulnak kettős szertartások, de sokkal ritkábban.
Mindez az átmeneti állapot velejárója. Ha a három eseménynél megvizsgáljuk
a társadalmi és egyházi szertartások igénylését, megállapíthatjuk, hogy a leg-
népszerűbb a társadalmi esküvő és legkevesebben kérnek társadalmi temetést
(1975: 36,8%). Névadót 1975-ben 58,4% tartott. A társadalmi szertartások el-
terjedtsége közötti különbségek egyik oka, hogy a fiatalok maguk döntenek,
hogy hol akarnak házasságot kötni. Temetéskor viszont a temettetők figye-
lembe veszik az idősebb generáció szokásait, az elhalt utolsó kívánságát. Az
viszont nem véletlen, hogy a fiatalok a társadalmi szertartáshoz, az idősök az
egyházihoz ragaszkodnak.

Az emberélet nagy eseményeinek megünneplése közül legnagyobb méreteket
a lakodalom ölt. Résztvevői elsősorban a rokonok. Amíg azonban az
esküvő lefolyásáról jórészt a fiatalok döntenek, a lakodalomnál a döntő
szó a szülőké. A résztvevők között legtöbbször néhány barát jelzi csupán a
fiatalok óhaját. Mivel a hagyományos keretek között megtartott lakodalmak-
nál a kiadásokat jórészt a szülők fedezik — mint ahogy az korábban is szo-
kásban volt, — így jogot formálnak a beleszólásra. A meghívottak jórészt
azok a rokonok, akik lakodalmában a szülők is részt vettek. A visszahívásra
tehát gyakran évtizedek múlva kerül sor. Ezt számontartják, hiszen a csa-
ládi és rokonsági keretek mindig erősek voltak a városban. Különösen az
ellenőrzési funkció tartja ma is szívósan magát. Ennek feltétlen nyoma van a
tudatban. Főképpen a második, harmadik generáció ragaszkodik a lakodalom-
hoz. Fiatal korukban számukra ezek voltak a legjelentősebb ünnepek. Így
ma is azon megszokott szórakozási alkalmaik közé tartoznak, amelyek fenn-
tartják magukat. A lakodalmakhoz való ragaszkodás természetes, hiszen
egyéb közösségi keretek közötti szórakozási lehetőséggel még meglehetősen
kevesen élnek e két generáció tagjai közül. Érdemes azonban a fiatalok véle-
ményére is odafigyelni. Kérdőívünkben feltettük a kérdést, hogy milyen
esküvőt akar: lakodalmat otthon vagy vacsorát étteremben. A fiatalok 43%-a
a hagyományos keretek közt, 12,8%-a éttermi megrendezésben képzeli el
házasságkötése megünneplését. A hagyománytól való távolodást jelenti az a
6,7% véleménye, aki bár otthon, de szűk családi, baráti keretek közt akar
vacsorát vagy ebédet rendezni. 2,2% pedig minden formát elvet. 30% nem
válaszolt a feltett kérdésre (közülük 26%-nak már megvolt az esküvője.)
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A család alapvető funkciói közé tartozik a biológiai funkció: a gyerme-
kek szülése, nevelése. Karcagon a legtöbb családban két gyermek van. Meg-
állapíthatjuk, hogy már az e században családot alapítók között egyáltalában
nem volt általános a sok gyermek. Bár ilyen statisztikai adataink nincsenek,
de a néprajzi módszerrel gyűjtött anyag azt bizonyítja, hogy a ma élő legidő-
sebb nemzedék még nagy családokban született. Legtöbb 70 évnél idősebb
adatközlőnknek 6—7 testvére volt. ők azonban már arra törekedtek, hogy
2—3 gyermeknél ne legyen több „családjuk". Ennek a szemléletnek a kiala-
kulásában a parasztpolgári ideák hatása mellett lényeges szerepe volt az első
világháború és a gazdasági válság teremtette megélhetési nehézségeknek.
A következő generációban a második világháború élménye erősítette meg a
„sok gyerek sok baj" szemléletet. Bár a fiatalabb generációnál a megélhetési
nehézségek megszűntek, tudatukba azonban már annyira beleivódott ez a né-
zet, hogy a születésszabályozás engedélyezett lehetőségeit kihasználva —
sokszor kényelmi okokból — egyre több lett a gyermektelen és az egy gyer-
mekes család. 1970-ben a 15—34 évesek 38,8%-ának egy, 29,1%-ának két gye-
reke van, 18,8%-ának pedig egy sincs.

A kép némileg módosult a kormány intézkedései folytán. A szemléletbeli
módosulást mutatja, hogy az általunk megkérdezett 180 fiatal közül 115 az
ideális családot két gyermekkel képzeli el, de a gyermektelen vagy egy gyer-
mekes családokat mintaképül választókat (4 ill. 10) megelőzték a három gyer-
meket tervezők (35). (Részlet a szerző tanulmányából)


