
VALÓ VILÁG
KUNSZABÓ FERENC

Miképpen él a jász polgár?
Tulajdonképpen életmódot kellene irnom e téma fölé, az utóbbi években
azonban oly divatos lett ez a kifejezés, hogy ha címül választom, esetleg
számon kérik tőlem mindazt, amit jelentéstartományába újabban összehordtak.
Pedig én csak egy valamennyire is jellemző képet szeretnék itt rajzolni arról,
hogy miképpen él ma a jász polgár? Miért úgy él? Mit csinál, mikor hazajön
a munkából, hogyan telnek napjai, mivel tölti idejét — s valamit még arról
is, hogy milyen civilizációs szinten él?

Induljunk ki a berényi református főtiszteletű úr tapasztalatából, hogy tudni-
illik, a mai ember kilép a termelő szervezet kapuján, és azzal a munka, a gyár
gondjait, problémáit is maga mögött hagyja. A májusi 200-as felmérés ívében
szerepelt ez a kérdés: Az üzem dolgozói hol beszélnek többet az üzem veze-
téséről, a munkáról? íme az összesítés: Nincs válasz 3,6%. gyűléseken 5.1%,
egymás közöt a munkahelyen 76.0%, gyáron kívül (presszókban, vendéglőkben
stb.) 11,2%, otthon 4,2% — ami utóbbi 8 személyt jelent a 196-ból, sem
'.öbbet. sem kevesebbet. Ezeknek az adatoknak a birtokában az őszi felmérésbe
beállítottam egy másik kérdést, megint csak közvetettet, mert ravaszkodni
akartam. Nem az iránt érdeklődtem, hogy miről beszél hát akkor otthon a
kérdezett, mert bár Erdei Ferenc szerint a szociográfia impertinens tudomány,
ily mértékben mégse szemtelenedjen el — hanem azt próbáltam tudakolni,
hogy miről folyik a szó a szűkebb lakóhelyi közösségben, az utcában? Vagyis-
hogy: miről pletykáikodnak másoki így már reméltem ez ügyben valamelyes
aktivitást. Túl sokat így sem, és még azután sem, hogy a kérdezőbiztosoknak
meghagytam: ennél a pontnál se hagyják egykönnyen lerázni magukat.

Az utcában mi most az újság?
Milyen érdekes esemény történt, amiről az emberek beszélgetnek?

1
Nincs válasz; nem tudja; nem érdekli
A magán- és a társasélet, a szórakozás,
a sport témái:
A munka, a termelés, az üzemi demokrácia:
Kevés a kereset, nagy a drágaság:
A lakóhelyi szoc.-komm. beruházások:
Lakóhelyi közélet;
országos gazdasági, kulturális helyzet:
Balesetek, válások;
érdekességek a világból:

. helyen
58,6

19,7
0,4
0,3

18,2

1,8

1,0

2. helyen
90,4

3,6
0,0
0,3
4,9

0,6

0,2

3. helyen
82,3

6,0
0,6
1,6
7,3

0,3

1,9

100,0 100,0 100

Részlet a szerző készülő Jászföld című könyvéből.
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Nos, a kézi feldolgozások során a válaszok számára hárompozíciós kódot
képeztünk, mégpedig úgy, hogy az első kettő a pozitív, az igenlő témák meny-
nyiségét rögzíti, míg a harmadik a negatívakat — s vártam, milyen összesítést
ad a számítógép. (Az összesítést lásd az előző oldalon.)

Látjuk, hogy a 631 megkérdezett személynek csaknem 60%-a (370 fő) első
helyen sem válaszolt, míg az összes válaszlehetőségnek (3X631) több mint há-
romnegyede maradt kihasználatlanul. S akik mondtak is valamit, annyira álta-
lánosságban beszéltek, hogy igazán nem volt nehéz a fenti összesítés pontjainak
kimódolása. Mindezek alapján félreérthetetlen: a mai jász társadalom meglehe-
tősen elzárkózik attól, hogy a magánéletről, az otthon, a család, de akár a lakó-
helyi közösség dolgairól információkat adjon. Még az a viszonylag kis csoport
is, amelyik a pozitív válaszlehetőség második helyét is kihasználta (9,6%, 61
személy), s amelyik ezt inkább a veleszületett bőbeszédüségből vagy az öreg-
kori magány beszédkényszeréből tette — még arra is inkább kitűnő írótársam,
Konrád György szellemes meghatározása illik: sokat beszél, de nem fecseg!...
Vagyis ők sem annyira konkrét információkat mint inkább általános meghatá-
rozásokat adtak. És a fenti összesítést később hiába kombináltam a foglalkozás-
sal, a munkahellyel, a keresettel: az elzárkózás arányai jellemzően nem vál-
toztak. Még a nagy reményem sem vált be, hogy tudniillik a lakóhely típusa
szerint találok majd jellemző eltéréseket.

Az őszi felmérés előtt arra gondoltam ugyanis, hogy a városi típusú emeletes
bérházakban, de sőt az új lakótelepeken élők között majd nem csupán a közlé-
keny lesz több, hanem a közösségibb életet élő személy is. Nos, ez a bontás sem
okozott jelentős eltérést a százalékokban. — Nincs tehát különbség például a
falusi típusú telkeken élők között? Dehogynem! Sok tekintetben van, hiszen
mások a lét feltételei, más tehát az életvitel is, több tekintetben. Hanem: nincs
lényeges különbség a két csoport világképe, gondolkozása között, s adott ese-
tünkben jelesül abban, hogy nem engednek bepillantást magánéletükbe, az ott-
hon, a család dolgaiba.

S ezt a szándékot a kérdezőbiztosok még azoknál a pontoknál is tapasztalták,
melyek a nap huszonnégy óráját próbálták feltérképezni, bár itt, konkrét kér-
désekről lévén szó, a válaszok többé-kevésbé mérhetőek. Nézzük végig az alap-
sorokat, mik bepillantást engednek abba. hogy a megkérdezett 631 személy hét-
köznapjai miként oszlanak meg a különböző foglalatosságok között. A beosztás
alapjául a fölvétel évszaka szolgált.

Kerti, mezőgazdasági munka

Nincs: nem csinálja
napi 1 órát kb.:
1—2 órát
2—3 órát
3—4 órát
4 óránál többet

Szám

312
128
104

37
30
20

%

49,4
20,3
16,4

5,9
4,8
3,2

Barkácsolás, javítgatás,

nincs ilyen
Napi 1 órát kb.
1—2 órát
2—3 órát
3 óránál többet

hobby

Szám

384
104

87
34
22

631

%

60,9
16,6
13,8

5,4
3,4

100,0
631 100,0
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Házi, háztartási, ház körüli

Nincs; nem csinálja
Napi 1 órát kb.
1—2 órát
2—3 órát
3—4 órát
4 óránál többet

munkák
Szám

145
118
104

59
66

139

%

23,0
18,7
16,5

9,3
10,5
22,0

Játék és foglalkozás a

Nincs kiskorú
gyermeke
Napi 1 órát kb.
1—2 órát
2—3 órát
3—4 órát
4 óránál több

gyerekekkel
Szám

356
102

94
33
26
20

631

%

56,4
16,2
14,9
5.2
4,1
3,2
100

A napi szabad idő

4 óra
4—5 óra
5—6 óra
6—7 óra
7—8 óra
8 óránál több

Szám

2
15
73

166
232
143
631

%

0,3
2,4

11,6
26,3
36,8
22,6

100,0

A napi szabod ;dő

Nincs
1 óra kb.
1—2 óra
2—3 óra
3—4 óra
4 óránál több

Szám

78
65
98

104
81

205
631

%

12,4
10,3
15,5
16,5
12,8
32,5

100,0

És a számsorokból, legyenek bármilyen ridegek, általánosíthatók, sőt olykor
éppen a jellegzetességeket elfedők, mégiscsak kialakul a nap 24 órája.

A munkaviszonyban lévők háromnegyede 8 órát dolgozik naponta (illetve
hetente 44-et), de 25%-a 10 órát vagy annál többet. Ezek között elsősorban
a mezőgazdaságiak vannak, aztán a mellékfoglalkozásokat is vállaló értelmi-
ségiek és szakmunkások, majd a munkahelyen túlórázók, végül a vezető beosz-
tásúak elfoglalt része. — Az utazás, berényi lakosokról lévén szó. általában
nem rabol sok időt, várakozásokkal együtt is általában egy órát a minta dolgozó
tagjainak 87%-tól. Bár meg kell jegyezzem: ezt a rendszeres napi időtöltést
csak kevesen érzik üresjáratnak, hisz általában ezalatt cserélik ki információi-
kat, mondják el örömeiket, gondjaikat, mégpedig mindig az induló állomás sze-
rint: munkát i menet otthoni vagy lakóhelyi dolgokról esik szó, míg vissza-
felé a gyáriadról. Vagyis, ez az idő arra is alkalmas, hogy „kirázzák" maguk-
bcJ a másnemű töltést, s így készüljenek föl a munkára, illetve a családi élet-
r ^. — Jószág kevés helyen van, illetve a minta tagjainak többsége nem foglal-
kozik gondozásukkal. És az az érdekes, hogy még a falusi vagy éppen tanyasi
típusú telkeken lakók sem nagyon, különösen ha fiatalok — illetve, ha olyan
középkorúak, kiknek családjában idősek vannak otthon. — Kertben, hobby-
kertben vagy a család valamelyik tagjának háztájijában a minta legtöbb tagja
dolgozik nyáron. Nagyon sok berényi család bérel ma már kis darab földet, sző-
lőt, gyümölcsöst, és nem csupán értelmiségiek vagy kisiparosok. Ezt mutatja,
hogy még felvételünk idején is a mintának csaknem pontosan fele dolgozott
a földön, főleg a betakarításban. — És itt, valamint a jószágok gondozásánál,
illetve tartásánál már hatótényező a lakóhely milyensége. A régi bérházakban,
illetve az új tömbökben lakók természetesen kevesebbet foglalkoznak jószággal
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is, földdel is — közöttük azonban több a barkácsoló, a mosógépet, szekrényt
megjavító, az új fogast vagy más apróbb berendezési tárgyat készítő, a lakást
díszítő, a fabrikáló, a horgászó, de a bélyeget vagy egyebet gyűjtő is. — Még
jellegzetesebb a lakóhely típusa a háztartási munkákban való részvételre néz-
vést. Egy harmadik emeleten lakó férj vasárnap ebéd után hamarabb odaáll
a mosogató mellé. De nagyon érdekes, hogy — nem számolva a hátébés család-
anyákat — a kert és udvar nélküli, városi jellegű családi házakban általában
is magasabb a házi munkára fordított idő, akár férfiakról, akár nőkről legyen
szó. Pedig rendszerint éppen ezek a lakások a jobban gépesítettek. Következtet-
hetünk itt a magasabb étkezési kultúrára (szervírozás például), a gyakoribb és
alaposabb takarításokra, főként azonban arról lehet szó. hogy az emeleti lakás
szűk terébe zárva ez kínálkozik leghamarabb mozgási lehetőségnek. — Játékot,
foglalkozást igénylő kiskorú gyermeke a megkérdezettek kevesebb mint felének
van, s ha ezt 100%-nak veszem, akkor 37% naponta egy órát vagy annál keve-
sebbet foglalkozik a gyerekkel (gyerekekkel). 34%-a 1—2 órát. 12%-a 2—3 órát,
s csak a maradék ennél több időt. — A foglalatosságok ilyen áttekintő felmé-
rése után, beszámítva még a mosakodás, az étkezés, a bevásárlás idejét, hét-
köznap általában nincs, vagy egy óra szabad ideje marad a minta csaknem
egynegyedének, 1—4 órája a 44,8%-nak, míg az egyharmadnak négy óránál is
több. Sok ez vagy kevés? Ki tudja. Attól függ talán, hogy mire használja ide-
jét, akinek van, s mire használná, akinek nincs. Tény, hogy akinek van. az több-
nyire tévét néz. s igencsak ágyból, fotelból, rendszerint pizsamában. — S ez már
a pihenéssel, alvással függ össze, amiről itt csak annyit, hogy a mintának alig
több mint fele alussza meg naponta a minimum szükséges 7 órát. Az időseb-
beknek sokszor persze ennyi sem szükséges, de később, egy másik felmérésből
látni fogjuk, hogy éppen a fiatalok tetemes része az, amelyik igen kevés időt
hagy a pihenésre, akár télen, akár nyáron, akár fiú, akár lány.

S ez annál érdekesebb, mert már kora este kihaltak Jászberény utcái, a fal-
vakról nem is beszélve. Hányszor végigcsatangoltam a leghosszabb júniusi esté-
ket, s már tíz óra körül alig találkoztam egy lélekkel is. Volt. hogy a Nagy-
templomtól a bankig 8 embert láttam, s ezek közül fiatalnak saccolhattam
ötöt, nőneműnek viszont egyet sem. Többször végigjártam a nyilvános helye-
ket: presszók, vendéglők, mozi. füstharapók és késdobálók, kultúrtermek és
klubok: 110—260 személyt találtam tíz óra után, s ezeknek talán egyharmadát
számithatom fiatalnak. De hol vannak akkor? Mert a felmérésekből és beszélge-
tésekből viszont az derül ki, hogy éjfél előtt nemigen térnek nyugovóra. Át-
mentem parkokon, elhaladtam ligetek mellett, s ha ilyenkor eszembe jutott
boldogult ifjúkorom, akkor persze nem minden szívfájdalom nélkül, az állandó
szomorúságot viszont az okozta, hogy ezeken a helyeken rendszerint üresek
voltak a padok a legszebb nyári időszakokban is. Hová lettek a fiatalok? Nem
választanak maguknak csillagot, mint az még az én fiatalkoromban is divatos
volt? Mert az én időmben bizony egy-egy padon több pár is összegyűlt, s akik-
nek még ennyi hely sem jutott, azok bizony fűre terítették a zsebkendőjüket —
mint ez Párizsban láttam, a város közepén, a Tuileries szoborparkjában, rá-
adásul vasárnap délelőtt! Igen. Frankhonban, legyen főváros vagy kisváros, a
fiatalok este későig kint sétálnak, nálunk viszont — és nem egyedül Berényben
— olyan kihaltak a terek, utcák, parkok, mint Ausztriában, Svájcban vagy Ger-
mániában.
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„De miért akarod őket kihajtani?" — kérdezte kitűnő informátorom és nagy-
rabecsült barátom, társam a töprengésekben, Arató Antal, a városi könyvtár
igazgatója . . . Dehogy akarom! Csak arra vagyok kíváncsi, hol vannak a fiatal
ezrek? Tévét néznek? . . . Megkutattuk ezt az ötletet is, és kiderült, hogy nem.
Nagyon kevés fiatal ücsörög rendszeresen a tévé előtt, különösen, ha a szülők
és a kisebb testvérek is ott ülnek. Márpedig azok ott találhatóak, rendszerint
és hűségesen. A fiatalok viszont nem azért állnak fel ilyenkor, mert ők párosán
vannak — elvégre egy hátsó fotelban is kitűnően lehet csókolózni —, hanem
mert egyedül akarnak maradni. Egyedül, de legfeljebb ketten, négyen-öten.
Ritkán többen. S ennek oka lehet a sex, bár azt gondolom, hogy legtöbb eset-
ben nem erről van szó, hanem: a kis csoportot kedvelik. Tudniillik, ha többen
hallgatnak magnót, akkor már mindig van mocorgás, beszéd, gyufazörgés, ha-
mutartó-keresgélés, pohárcsengés, és ez mind zavarja a műélvezetet. Na persze,
a szobák is kicsik, annyira, hogy már hat személy esetén is padlóra kényszerül
valaki.

A kiscsoport a fiataloknál, a kiscsaládokra oszlás a felnőtteknél — ez a jel-
lemző ma Berényben és a jász községekben. Megkérdeztem az időseket: miért
nem mennek sétálni, szórakozni? „Mert fáradtak vagyunk." .,Mert a napi gyári
és itthoni munka után ahhoz még fel kellene öltözni." „Mert moziba néha jó
lenne elmenni, de utána még haza kellene jönni, megágyazni, lefeküdni." Min-
den vélemény között azonban ezt tartom a legjobbnak: „Mert más sem megy!"
Miért nem megy más? — kérdeztem ilyenkor. „Azt már igazán ők tudják!" —
hangzottak a feleletek, körítve egy megkönnyebbült sóhajjal, hogy ezzel aztán
sikerült is lezárni a témát. — Salgótarjánban mesélik, hogy a városukra még
jó tíz éve is oly jellemző kiskocsmákat és a különböző kultúrtermeket, klubo-
kat egymás után zárják be részvétlenség okán. S ez igazán meghökkentő, mert
a különben is zárkózottabb jász még húsz éve is kisparaszti gazdálkodó volt,
illetve olyan szellemiség alapján élt — de miért maradnak üresen már kora
este Salgótarján utcái, nyilvános helyei, mikor a várost magát is a közösségi
munka korszerű formája, a nagyipar hozta létre? . . . A töprengésnek ezen a
pontján oda lyukadtam, hogy egyelőre ezt a jelenséget is átmeneti korunk nya-
kába varrom. Hogy tudniillik, normarendszerünk még kialakulatlan. Senki
sem tudja biztosan, melyek használhatók a régiek közül, s ha valaki véli is,
nem lehet bizonyos benne, hogy a másik is ugyanúgy fogja értelmezni. Vagyis
őt maradinak, esetleg reakciósnak nézi. Ám még bizonytalanabbak vagyunk
az új szabályokban. Ha felnevetek egy cukrászdában, az a jókedv jele, vagy
olyan modortalanság, amit művelt és kultúrált ember nem követ el? Illik-e
átdobni egy tréfás megjegyzést a szomszéd asztalhoz? Ha befelé menet a férfi
haladjon a nő előtt, akkor kifelé menet miért fordítva? Jó dolog-e kibeszélnem
a főnököm hibáit, a valamely helyi vagy országos rendelkezés fölötti elégedet-
lenségemet, vagy ez merő oktalanság?

És még többszáz ilyen apróbb-nagyobb kétség, de nem sorolom, mert az olva-
só esetleg maga is folytatni tudja. Csábító dolog hát korunk kialakulatlan tár-
sasági normáival magyarázni a jelenségeket, és senki sem cáfolna ebben, nem hi-
szem azonban, hogy az igazság velejét ragadnám meg vele — Berényben és a
jász falvakban. Mert ha Salgótarjánban, a budapesti munkásnegyedekben és
általában iparvidékeink kiskocsmáiban, dalosköreiben, olvasóegyleteiben, klub-
jaiban korábban pezsgett is esténként az élet, jász földön — kivéve az ismét-
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lődő ünnepi alkalmakat és a családi eseményeket — sohasem, az írott források
alapján legalábbis.

Megkérdeztem azonban a fiatalokat is: ők miért nem mennek? A feleletek
nem oszlottak meg annyira, mint az idősebbeknél: Azért, mert ott nem azt csi-
nálhatnak, amit akarnak, nem akkor hallgathatnak zenét, mikor kedvük tartja.
hanem mikor a hangász kar akarja, s nem azt a muzsikát, amire éppen ked-
vük van. Míg saját szobáikban gyűlnek össze, akkor úgy állnak, ülnek. ]>•-
küsznek, ahogy éppen akarnak, isznak, ha van pénzük, absztinensek, ha egy
fillérjük sincs, azt a számot teszik föl, amelyiket kívánjak, s addig ismételik,
ameddig jónak látják... És még egy mozzanat, amit több fiatal kiemelt:
A nyilvános helyeken viselkedni kell! Illedelmes pofát vágni, csevegni, tánc-
parkettre vonulni, hamut a hamutartóba verni (Cipőt a cipőboltból! Ruhát a
ruházati boltokból!), poharat nem szájával aláfordítva lelenni, különösen, ha
abban még ital van — ám ez mind a legtermészetesebb dolog lenne, ha nem
a többi jelenlevő kontrollja kényszerítené őket erre! „Az a helyzet, én legalábbis
úgy látom, hogy ül a presszóban húsz ember, és mind a másikat nézi, hogy az
mit csinál! És mind csak azért ül ott, hogy a másikat nézze! És nem zavarja,
hogy a másiknak is az a szórakozása!'' Ezen a ponton többeket megkérdeztem,
hogy jó, nem járnak éttermekbe, klubokba és cukrászdákba, mert ott vegyes
a társaság, legalábbis a korosztályok tekintetében — de miért nem mennek
a kimondottan ifjúsági helyekre? Például a pinceklubokba, amik vagy fél év-
tizede Berényben, sőt a falvakban is megjelentek, egycsapásra?

Igen, ezekre a helyekre eleinte mentek, aztán ráuntak. Miért? Mert az is
csak nyilvános hely. Ott is az a fő szórakozás, hogy egymást nézik — ha viszont
nincs semmi látnivaló, mert mindenki illedelmes, akkor unalmas! ,,És itthon
ülni negyedmagaddal és magnót hallgatni fél nyolctól fél egyig — az nem
unalmas?" „Az nem, mert ettől nem várunk semmi különöset. Ez nem esemény,
nem program, hanem csak úgy vagyunk magunknak." Azt hiszem, a dolog lé-
nyegét valahol itt kell keresgélni. Ezek a fiatalok nem a felnőttek kontrolijától
vagy az általános társasági szabályok alól akarnak szabadulni tulajdonképpen,
hanem minden ellenőrzéstől és minden szabályozástól — de itt meg kell állni
egy körmondat erejéig. Nem azért, mert elvonulva tilos, titkos, de legalábbis
elítélendő dolgokat művelnek, hanem mert őszintétlennek, üresnek érzik a dívó
kontrollokat, szokásokat és programokat.

No jó, de ezzel voltaképpen megintcsak odajutottam, mint előbb, a felnőttek
„hazavonulásának" taglalásánál. S ott sem fogadtam el fő oknak az átmeneti
kor bizonytalanságait. Itt sem ismerem el: A fiatalok a formákat kifogásolják,
mert azokat látják, hallják, tapintják. Ősrégi hiedelem: ha eltüntetem a szimp-
tómákat, az okot is megszüntetem . . . Szerencsémre egy fiatalember valami na-
gyon lényegesre tapintott rá: „Itt van ez a táncház a tanítóképzőben. Vagy
már nincs? Nem is tudom, mert már régen voltam ott. Eleinte propagálták. Ne-
kem is a KISZ-ben szóltak, hogy magyar táncokat táncolnak ott, de csak úgy
szórakozásból, nem művészkedés miatt. És hogy szóval volna-e kedvem? Húz-
tam a vállam: Néptánc? A fenét érdekli már, mikor az egész világon modern
táncokat járnak! De aztán elmentem mégis, az újsága miatt. Elmentem, meg-
álltam szélről, de aztán berángattak. Egy ismerős lány. Mondom, beállók, ne
higgye, hogy nem tudom megtanulni, amit a többi fiú! . . . És akkor már a má-
sik héten is elmentem. Nemcsak én. Sokan. Valahogy olyan érdekes volt az
egész, és odajártunk, és mindig azt a táncot tanultuk vagy jártuk, amelyikre
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a többség szavazott, vagy ha sokfélét mondtunk, akkor sorra vettük mindet,
és ez valahogy .. . nem volt rossz. De később egyszercsak kiállt egy srác, és azt
mondta, tanuljunk meg egy chilei táncot. Szolidaritásból. Hát jól van, tanul-
junk, de nem szolidaritásból. Mert én azzal nem döntöm meg a chilei juntát,
ha megtanulok egy táncot . . . Hát megtanultuk. Aztán egy görögöt. Meg egy
szerbet. Aztán más táncokat meg énekeket. A dalok még csak mentek, mert
elég ilyet hall az ember a rádióból, a táncokra azonban nem állt rá a lábam.
Meg másnak se. de azért csináltuk, mert miért ne tanulhatnánk a más népek-
től? Azzal is többet tudunk. Igen, de akkor meg a KISZ-ben azt beszélték, hogy
a táncházban nacionalizmus vagy mi folyik, azok járnak oda. akik magyarkod-
ni akarnak, és azért született olyan döntés, hogy idegen táncokat is kell jár-
n i ! . . . Ejnye, hát azért küldtetek oda, hogy aztán nacionalistának mondhassa-
tok? . . . De ezt csak úgy magamban gondoltam, és úgy megutáltam az egészet,
hogy legközelebb már el se mentem. A táncházba se, meg a KISZ-be se. Mások
sem. Sokan. — Tudok én magamnak programot csinálni, ha akarok!"

Ügy gondolom, hogy a központilag kimódolt vagy felkarolt programok le-
hetnek jók. lehetnek rosszak, illetve a legjobbakat is tönkre lehet tenni hisz-
tériás megfontolásokkal — de hogy eddig egyetlen program, sőt a programok
összessége sem adott keretet az emberek, de elsősorban a fiatalok társas szóra-
kozásának, művelődésének, kultúrált pihenésének, azt mégsem a kialakulatlan
normák, s nem az ideges programcsinálók akadályozták meg főként, hanem va-
lami egészen más.

Gyerekkoromban alig vártuk a szombat estét, a vasárnap délutánt, amikoris
utcára, szabadba vonultunk valahányan. A legkisebbek játszottak, versengtek,
a fiatalok sétáltak, énekeltek, táncoltak, illetve a legények egymással verse-
nyeztek, a lányok meg nézték. A felnőttek, az idősek pedig meghányták-vetet-
ték a lakóhely dolgait, a munka problémáit, megtárgyalták az elmúlt hét ese-
ményeit, azaz eldöntötték a világ sorát — ahogyan apámtól nem egyszer hallot-
tam. S így volt ez a pusztán, ahol nyolc éves koromig laktam, így volt Nyír-
bátorban, ahová harmadikos koromban költöztünk, de ugyanígy Domoszlón
és Nagygomboson, ahol a háború utáni első években laktunk. De adatközlőim
mondják, hogy a Jászságban sem volt másként; csakúgy, mint az egész ország-
ban, így volt, mert a munka az állampolgárok nagy többsége számára egyéni
volt, de legfeljebbis családi, de még az uradalmakban vagy gyárakban sem
a mai szoros kötésekkel bíró — míg ma a munka kollektív a nagy. beszabá-
lyozott szervezetekbe és folyamatokba záródó egységekben, az emberek teháí
legalább szabad idejükben akarnak egyedül lenni. Jól van, de miért magáno-
sodnak a fiatalok is. s talán még a felnőtteknél is jobban? Hiszen ők többnyirí
meg sem kezdték munkás életüket, vagy alig fogtak bele.

Azért, mert ma már nem egyedül a társadalom létét szolgáló termelési és
egyéb működések vannak szoros szervezetekbe és folyamatokba zárva hanem
minden intézményünk is, ami a fiatalokat a munkára, az életre felkészíti.

(folytatjuk)
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