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Miképpen él a jász polgár?
Bekerül a kisgyermek a bölcsődébe, és máris meg kell szoknia a programokat:
ekkor eszünk, akkor alszunk, emekkor játszunk, amakkor pisilünk!...
S bár ez mind nagyon természetes, sőt szükséges és elkerülhetetlen tevékeny-
ség, de mi van. ha valamelyik csöppségnek éppen nem akkor kell pisilni, mikor
a dada beprogramozza?! Akkor az lusta, rossz, sőt dádá-gyerek!... Kisebbik
fiamat ilyen okokból kellett kivenni a bölcsődéből. Mert nem szokta meg elég
hamar a programokat, és így nem válhatott belőle rendes, ügyes, okos gyer-
mek, de esetleg még aranyos i s . . . És ugyanez ismétlődik magasabb fokon az
óvodában, ahol már vonulgatni is kell, sorbaállni, s ott rostokolni esetleg ne-
gyedóráig is, mert az óvónéninek éppen valami más dolga akadt, mint hogy
megadja az engedélyt a bevonulásra, köszöngetni kell kórusban, negyven per-
cig babos zsákocskát dobálni, másik negyven percig énekelni meg ugrálni. Sőt,
vagy hat évvel ezelőtt újabb óriási, sőt korszakalkotó eredményt könyvelhet-
tünk el az óvodai nevelésünkben. Bevezették az előiskolát, azaz a különböző
logikai játékokat, kötelező számolási meg egyéb foglalkozásokat, szabályos óra-
szünet-óra-szünet ritmussal. Hogy így a gyermekek majd jobban felkészülnek
az iskolára. Az eredmény szerintem szívszorító, országosan, statisztikát azon-
ban nem tudok felmutatni erről, hogy akkor óvodáskorú nagyobb fiam abban
az időben soványodott le. éjszaka rosszul aludt, és szemealja elkékült, beesett.
De hogy is ne, mikor két évet loptak el a gyermekkorából... no de hát ez iga-
zán nagyon szubjektív érv, folytatom hát a gondolatsort azzal, hogy a reggel-
től estig tartó szigorú életprogramot biztosítjuk gyermekeinknek az iskolai nap-
köziotthonos rendszerrel is.

Igen, de tudok mást, tudok jobbat helyette, mikor a családanyák nagyobb
része is dolgozik, mert egyedül a férj keresetéből nem látják biztosíthatónak
azt a jövedelemszintet, amit a többi család elér? Nem tudok, csak annyit ve-
szek bizonyosra, hogy ezen a ponton is egy világméretű tévedést emeltünk az
össztársadalmi gondoskodás szintjére. Gyermekeink életébe bevittük azt a szin-
te egyetlen szabad percet sem hagyó programozást, amelyik ugyan korunk gyár-
iparát naggyá tette, de ami a felnövő nemzedékeknek voltaképpen nem hagy
szabad időt, nem ad alkalmat a merengésre, az időnkénti magányra, pedig ez
oly fontos lenne, hogy a kicsi lelkek feldolgozhassák a külvilág millió hatását.
S azt is bizonyosra veszem, hogy ha egy óvodai alkalmazottra optimális eset-
ben — a fennálló rendelkezés szerint — 2,9 gyermek kellene jusson, akkor egy
két, három gyermekes családban az otthonmaradó anya már mérhetetlenül jobb
körülményeket tudna teremteni az új nemzedékeknek. Arról nem is beszélve,
hogy ez mennyivel olcsóbb lenne a társadalomnak, s így végeredményben a
családoknak is! És bizonyos vagyok végül abban, hogy a bölcsőde—óvoda—nap-
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köziotthon rendszerében, de legalábbis a programozottság szellemét árasztó
környezetben felnőtt berényi fiatalok magánykeresésének, kiscsoport-kedvelé-
sének fő oka éppen az élet egyre több területén megjelenő iparszerű szervezett-
ség. Ez teszi számukra ellenszenvessé, de legalábbis nemkívánatossá a progra-
mokat, a szervezéseket, a forszírozott kollektivitást.

S erre 1975 nyarán döbbentem rá Lebenyben. Gyönyörű júliusi délelőtt volt,
minden magabíró felnőtt munkában. Csak öregek és családanyák tűntek föl
az udvarokon, járdákon. Egyszercsak zsivalyt hallottam, majd rövidesen oda-
értem az iskolához, melyiknek udvarán száznál is több gyermek rohangált,
játszott, verekedett, sírt, nevetett a bokáig érő porban. Megalltam: igen! Ezért
éreztem furcsának a községet. Egyetlen gyermek sem játszott az utcákon,
a berkekben, a csalitokban, a patakparton. Lébény községe egy csomóba gyűj-
tötte, kerítés mögé zárta gyermekeit, mint holmi kismalacokat!... S azok itt
bizony ugyanúgy zavarják egymást, mint a karámba zárt süldők. S noha ellen-
vetés nélkül hallgattam később végig a község egyik vezetőjét, aki nagy szociá-
lis, kulturális, sőt civilizációs eredmény gyanánt értékelte ezt az aktust, s noha
később sem szóltam egy szót sem, mikor jász földön hasonlókat tapasztaltam,
most leírom mégis: mi abban a ráció, ha mozgásra, élményszerzésre, szabad
baráti társulásokra vágyó gyermekeinket még a legszebb nyári időszakokban
is karámba zárjuk, ahol idegesítik, akadályozzák egymást — miközben üresen
ásítanak mezőink és erdeink, de sőt az utcák, a terek, a parkok és az udvarok?!

Nem találok benne rációt, de nem is akarok most belemerülni ebbe a témá-
ba, amelyik a könyv gondolatfűzésétől oldalra esik, csak elégséges motívumot
akartam gyűjteni a mai jász társadalom otthoni magatartásának okolására:
Szervezzük életünket ott is, ahol nem kellene, akkor is, amikor szükségtelen,
mert a győzedelmes nagyipar, a maga lehengerlő metódusaival sémákba kény-
szerítette gondolkozásunkat, szegényessé tette fogalmainkat.

Am lássuk mostmár, hogyan is él a táj lakossága ma? Milyen keretek között,
milyen szinten, milyen fogalmak és megfontolások alapján? Ezt az igen össze-
tett, kiterjedt és sokszor megfoghatatlan témát egy úgynevezett családi felvé-
telezéssel próbáltam megközelíteni. Szokásfelmérésnek neveztem el, noha az
összetett szó mindkét tagja elégtelen a tény jelölésére. Arról van szó, hogy több
hónapos beszélgetések, tájékozódások után összeállítottam egy ,.probléma-gyűj-
teményt", s megkértem a téma iránt érdeklődő helyi ismerőseimet, segítsenek.
Menjenek el családokhoz, tájékozódjanak, ha kell, többszöri látogatás útján,
miközben a szabad válaszokat bő jegyzeteléssel rögzítik. Múlhatatlanul fontos
és felbecsülhetetlen értékű segítségüket ezúton is megköszönöm! — A kézzel
teleírt füzeteket többször áttanulmányoztam, a legnehezebb dolog volt azonban
az egyes mozzanatokat mutatókká változtatni. Pedig muszáj, mert végül is 90
család anyagát gyűjtöttük össze hiánytalanul, és ha például a munkamorálra
vonatkozó nézetek rögzítéseit egymás után közölném, az nemcsak túlontúl ter-
jedelmes, hanem meglehetősen áttekinthetetlen lenne. Ilyen megfontolás alap-
ján fordultam a mutatókhoz, a számokhoz, miket alább ismertetek — s hogy
az általánosítás révén minél kevesebb jellemző részlet vesszen el, igyekszem
a százalékok közeit magyarázatokkal, sőt jellemző idézetekkel kitölteni.

Az anyagot 1976 május—június—júliusában vettük föl, olyan berényi, jákó-
halmi és felsőszentgyörgyi családoknál, ahol a három nemzedék tagolódása tisz-
ta és félreérthetetlen volt. Tehát legyenek nagyszülők, szülők és gyermekek,
de ez utóbbiak is már lehetőleg az iskolaévek után. Részletesen nem tagolom
be itt a mintát a táj társadalmába. Elég hozzá annyi, hogy a nagy többségben
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nyugdíjas korú nagyszülők majdnem mind földmíves származásúak. A szülők
többsége iparban dolgozik, fizikai munkán, s csak kisebb részük hivatalokban,
kereskedelemben, szolgáltatásban. A fiatalok többsége gimnáziumot, illetve
szakközépiskolát végzett, egy jelentős részük pedig szakmunkásképzőt, ezzel
együtt is, a harmadik nemzedéknek több mint harmada nem fizikai munkás.
Ebből is látszik talán: a családokat úgy sikerült kiválogatni, hogy az arányok
ne essenek messze a jászföldi, de akár az országos képlettől. Ennek alapján:

A 3X30 családból a nagyszülők 73,3%-a egyedül lakik, a többi a 2. vagy 3.
nemzedékkel, de egyetlen egy sem új vagy régi bérházban, hanem családi ott-
honokban. A második nemzedékből 36,7% lakik egyedül, a harmadikból pedig
23.3%. A különlakás alatt nem feltétlenül külön fedelet értettünk, hanem külön
konyhát, de néha csak külön háztartást, külön költségvetést.

Az első nemzedékből 56,7% lakik, főz, él és alszik állandóan az úgynevezett
nyárikonyhában, pedig nem volnának vele muszáj, mert egyéb lakóterük is
van. Ez tehát életforma. Többen még a televíziót is odatelepítették, öt nagy-
szülő-család szintén a nyárikonyhában főz és él napközben, de nem itt alszik,
míg nyolc ilyen család csak nyáron lakja a kiskonyhát (16,6 és 26,7%). A kö-
zépső nemzedék családjaiból 20% főz, él és alszik, 13,3 ugyanott él, főz, de bent
a házban alszik, 40% már csak nyáron használja, míg 26,7%-nak egyáltalán
nincs kiskonyhája, s legtöbb esetben azért, mert már új háztömbben lakik.
A harmadik nemzedékből senki sem alszik nyárikonyhában, viszont ott főz és
él napközben 20%, míg 30% ugyanott főz és eszik, de egyéb idejét a lakásban
tölti. Csak nyáron főz a kiskonyhában 16,7%, míg pontosan egyharmad nem
használja egyáltalán, illetve nincs is neki.

Ebből a felsorolásból egyébként az is látszik hogy a 30 három nemzedékes
családnak igen kicsi része lakik akár régi, akár új emeletes városi lakásban.
Igen, mert a városban és a két községben a legnehezebb dolog volt ilyen három
nemzedéket találni. Az idősek között alig is akadt ilyen, s a középsőknél meg
fiataloknál is csak néhány. Igen, mert általában azt tapasztaltuk, hogy ha a
nagyszülők például régi városi bérházban élnek, akkor már a középső nemzedék
kiröppent Berényből, sőt a tájból is. Ha viszont a szülők vagy a fiatalok laknak
emeletes városi házban, akkor a család többi nemzedékét nem lehet megtalálni
Berényben, de a tájban is alig. Vagyis, ez az utóbbi típus többnyire nem idevaló.
De sok esetet találtunk, mikor az új lakótömbbe költözött középnemzedék gyer-
mekei is elhagyják szülőföldjüket. Következik mindebből, hogy mintánkat olyan
háromnemzedékes családokból lehetett csak összeállítani, aholis az első nemze-
dék családi otthonban lakik Berényben vagy a két faluban — mert rendszerint
ezeknek a gyermekeit és unokáit találhattuk meg helyben.

Nagyon jellegzetes az életvitel milyenségére, hogy ki mennyit alszik? Mert
a minta tagjainak többsége, mint általában a jász föld és az ország lakossága is,
viszonylag korán kél, hiszen munkába megy reggel. Sokan mégis elég későn
feküsznek, mert úgy érzik, magánéletük csonkul azzal, ha este még nem teszik
meg ezt is, azt is otthon — lásd a fejezet korábbi, idevágó fejtegetését. S ebben
a fiatalok vezetnek, annyira, hogy felvételünk idején összesen is öt vagy hat
órát aludtak, s pontosan fele-fele megoszlásban. Azt gondolom, ha a felnövő
nemzedékek akcelerációjáról beszélünk, akkor a szinte idült kialvatlanságot is
beszámolhatjuk, ami a neuraszténiának egyszerre oka és következménye, és ha
a jelenséget erről az oldalról nézzük, akkor nem annyira az élettevékenységek
felgyorsulásáról, mint inkább időbeni elnyújtásáról van szó. — A középkorúak
köcül öt órai alvást senki sem jelzett, 6 órát a 43,3%, 7-et a 40,0, míg napi nyol-
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cat a 16.7%. Az első nemzedék alszik a legtöbbet: 6 órát 16,7%-e 46,7, míg 8-at
36,6% — noha ezeknek az időknek jó része már nem alvás igazában- hanem
csak pihenés és fekvés: kinyújtóztatni az inakat, megpihentetni a csontokat.

Az első nemzedék több mint felénél, 16 családnál a fürdés rendszertelen. Ál-
talában hetente fürdik hat nagyszülő-család, és naponta nyolc. A középső nem-
zedékből 13,3% fürdik rendszertelenül, 56.7% hetente, míg 30,0% naponta. A
fiataloknál rendszertelen fürdést még az esetben sem találtunk, ha nincs fürdő-
szoba. 23.3% hetente, míg 76.7% naponta fürdik. Itt azonban be kell vallani
a bizonytalanságukat, mert nehéz dolog volt ennek a földerítése, és még nehe-
zebb a számokba foglalása. Hiszen rendszerint nem kérdezhettünk rá. Ha beszél-
getés közben kiderült, akkor jó, ha nem, próbáltuk kérdezni, ám ha nem bíztunk
a felelet őszinteségében, akkor magunknak kellett valamely következtetésre
jutni a körülményekből. — S így persze tévedhettünk is. akárcsak a fogmosás
regisztrálásánál: Az időseknek 63.3%-a nem mos fogat, míg 36.7%-a rendszer-
telenül. Ügy ítéltük, hogy az első nemzedéknél rendszeres fogmosó aligha van.
A középnemzedéknek mintegy 20.0%-a ritkán mos fogat, 40% rendszertelenül,
míg másik 40,0% naponta. A fiatalok közül mindegyik mos fogat, rendszerte-
lenül talán 23,3, és naponta 76,7% — s ez utóbbiak között többen már naponta
többször is.

Azt gondolom, a kedves olvasó érti: voltaképpen nem a tisztálkodás formái
és mértékei érdekelnek, s még csak a Törődjön Többet Egészségével mozgalom
számára sem akarok híveket toborozni. A fürdés, a fogmosás, a borotválkozás,
a női pipere egy bizonyos anyagi szint alatt a tehetősség kérdése általában —
ma Magyarországon azonban már inkább a civilizálódás és a kulturálódás fok-
mérője. Ez az, ami érdekel a következő két kimutatásban is.

Szeszt nem iszik, illetve csak alkalmanként az első nemzedék 53,3%-a, több-
kevesebb rendszerességgel fogyaszt 30%, míg a rendszeresen fogyasztott alkohol
mellett üdítőkkel is él 16,7%. A középső nemzedékből ritkán iszik szeszt 23.3%.
rendszeresen 50%. míg mellé üdítőt is fogyaszt 26,7%. A fiatal nemzedékbő1

viszont alkalmanként iszik szeszt 13,3%. rendszeresen 23.3%, míg üdítővel is él
63,4%. S nem azért változnak így az arányok, mert a fiataloknak van legtöbb
pénze ilyen célra. Hanem mert míg az öregek nemzedéke illetlennek, pocséko-
lásnak, de sőt erkölcstelennek tartja a rendszeres szeszfogyasztást (s közülük
az is, aki műveli!), addig a középső nemzedék tagjainak többsége, ám főként
a fiatalok már a modern életforma részének, a modern — sőt, tessék elhinni"
a haladó — gondolkodás tanújelének. Bizony-bizony. Mutatja ezt a hozzákap-
csolt üdítőfogyasztás is: Modern világ, az italunk Pepsi! — hadd valljam be,
hogy ez a legostobább reklám, amit életemben hallottam . . . Még jobban mu-
tatja azonban az életmód, az életfelfogás, a gondolkodás változását a másik,
még nagyobb és még újabb tömegszokásunk, a kávéivás, amelyik a minta 3x30
családjánál ilyen képet kap:

nagyszülők szülök gyermekek

kávét nem isznak 66,7 26,7 6,7
kávét isznak 33,3 73,3 93,3

— s a 6,7% mutatja, hogy még a fiatalok között is akad, akinek van mit fejlőd-
nie! No, ez tréfa, persze. Részletesebb és tartalmasabb az alábbi információ:
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A tevékenységek fenti sorbaállítása fokozatot is jelent. Vagyis aki rokonokhoz
vagy búcsúba jár csupán, annál a lentebb következő formák már nemigen for-
dulnak elő, míg viszont ha valaki ..maszek" is szokott kirándulni, az az összes
előző tevékenységet is űzi, rendszerint. S erre már rá lehetett kérdezni, nem
úgy mint a fogmosásra, a fenti variációk és százalékok mégsem jelentenek szi-
gorú elhatárolódásokat, s két okból sem. Egyszer azért, mert a válasz sok eset-
ben nem úgy hangzott, hogy „Azt pedig mi nem csináljuk" vagy ..Olyan helyekre
pedig nem járunk", hanem úgy: „Presszóban talán még sohasem voltunk".
A fenti összesítésekkel tehát nem kizárólagosságra, hanem jellemzésre töreked-
tem. Így maradt ki például a mozi és a színház, mert ugyan hébe-hóba mindenki
el szokott menni, főleg a középkorúak és a fiatalok közül, de senki sem vallotta,
hogy ez neki megszokott, bevett szórakozási formája. Igen, a televízió ezt is
helyettesíti. Nagyon sok család van már például, amelyik járatja az újságot,
megszokásból, de bele sem pillant, s két esetben veszi kézbe: mikor kiemeli
a postaládából, és mikor a papírost felhasználja. Nagyon valószínű, hogy csupán
ezért járatja: begyújtani, csomagolni s egyéb célra.

A következő mutató egyes variációit megintcsak fokozatban kell érteni: Az
első nemzedék harmada csak rádiót hallgat, másik harmada emellett még tévét
is néz, míg a harmadik harmad ezeken kívül még olvasni is szokott. A közép-
nemzedéknek is minden tagja hallgat rádiót. Mintegy 90%-uk tévét is néz, de
könyvet már csak mintegy tíz százalék vesz a kezébe. A fiatal nemzedék is mind
„rádiós", tévét azonban csak 26,7%-uk néz általában és rendszeresen, mintegy
húsz százalékuk olvas is — a legtöbben azonban lemezeket és magnót hallgatnak
szívesen. S ha ezt az adatot a korábbi fejtegetéssel összevetjük, akkor már-már
azt mondhatjuk, hogy ez a fiatalok nagyobb részének életformájává kezd lenni.

Még beljebb sikerül hatolnunk az életvitelt meghatározó, gondolkodásba, ha
a munkával kapcsolatos fogalmakat vesszük szemügyre:

nagyszülők szülök gyermekek

a munka az élet rendje

a munka célja a gyarapodás

a munka megszokás dolga

a munka kényszer
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A munkáról az első nemzedék tagjainak van a leghatározottabb véleménye.
Vagy inkább berögződés. Ezt úgy értem, hogy közülük sokan értetlenül vagy
hökkenten néztek ránk: Mi a munka?... Miért dolgozunk?... És elgondolkoz-
tak, mit is válaszolhatnának erre. Hogyan foglalhatnák szavakba? Volt bácsi,
közel a nyolcvanhoz, akit a veteményeskertben találtam, mély izzadásban, ke-
mény elszánással, de mikor erről kérdeztem, hosszabb töprengés után is csak
azt mondta: „Ezen még sohasem gondolkoztam." S legkitűnőbb munkatársam,
Fodor István gyűjtötte Jákóhalmán a kifejezést: „A munka az élet rendje."
És ez olyan határozott, olyan mély meggyőződés, hogy végül is ezt választottam
az első variáció meghatározásául. Am nem kevesen voltak az idősek között, akik
racionális, gyakorlatias oldalról közelítették a témát. Ez a harminc százalék
sem tagadja a munka örömét, nem vonja kétségbe annak alapvető szerepét az
ember életében, sőt, kiemelik a célszerűségét: A munka célja a gyarapodás.
S ebben a csoportban jegyezték meg azt is: ..Aki ma szegény, az magára ves-
sen!" Voltaképpen az idősek véleményeinek harmadik csoportja sincs messze
az előző két variációtól. A különbség annyi mégis, hogy ez a húsz százalék nem
annyira a munka törvényszerű voltát vagy célszerűségét hangsúlyozza, hanem
a megszokás jellegét. S ketten is elmondták, hogy őket már kicsi korukban
dologra fogták a szülők, és milyen jól tették, mert később nem vették zokon
az élettől, hogy a család eltartása érdekében munkálódni kell. Mások, s persze
nem egyedül az idősek, arra figyelmeztettek, hogy a mai fiatalokat sem a szülő,
sem az iskola, sem az élet nem a munkára neveli, hanem a lehetőségeket csil-
logtatja meg. „Pedig a munkát kellene megszoktatni velük, mert a lehetőség
később vagy adódik, vagy sem, de a munka mindig kéznél van." — A szokás-
felmérés egyes témáinak mutatóit elsősorban az idősek véleménye alapján tipi-
záltam. Tettem ezt azzal a céllal, hogy a jásztársadalom jelenében végbemenő
nagy változásokat a három nemzedék szokás- és gondolkodásváltásai alapján is
jobban megfoghassam. így cselekedtem a munkaerkölcs esetében is, és ezért
fordul elő. hogy a középkorúak véleményeinek csoportosításánál egy negyedik
variációt is be kellett vezetni: A munka kényszer! „Miért dolgozok? Mert mu-
száj!" „Mert enni kell!" „Mert nincs nagybácsim Amerikában." „Mert Róbert
bácsi megfeledkezett rólam!" Láthatjuk, hogy a középnemzedéknek ez a 26,6
%-a is azt mondja voltaképpen, mint az öregek közül többen, hogy tudniillik,
ha születtünk, enni kell, mégis: mások a felhangok. Más az álláspont, ahonnan
a kétségtelen tényt megközelítik. S ez adja a minőségi különbséget,
ez okolja, hogy nálunk új variációt kellett bevezetni. S közülük már csak öt
család jellemezhető úgy, hogy a munkát az élet természetes részének tekintik.
A fiatalok között viszont már egyetlen ilyen felfogást sem találhatni. S elgon-
dolkodtam rajta: igazságtalan vagyok? Rabjául estem saját előzetes ítéletem-
nek? Vagy ha annak nem is, de megtévesztett a harmadik nemzedéknek az az
általános jellemzője, hogy még szüleiknél is jobban ódzkodnak a nagy szavak-
tól? Remélem, nem, s a valóságot fedi az a három harmadra oszló besorolás,
amit náluk alkalmaztam. S bizonyítékul, az eddigi fejezetek után, álljon már
csak egy: 1976-ban az Aprítógépgyárba összesen is 1, azaz egy gyerek jelent-
kezett esztergályos tanulónak, az is kettes bizonyítvánnyal... Az első és a har-
madik nemzedék álláspontjai között a leglényegesebb különbségnek azt tartom,
hogy míg az idősek nagy részében ösztönös a munkaerkölcs, addig a fiatalab-
bakban igenis tudatos elem. Szépen meg tudják magyarázni: „A munka a szo-
cialista társadalom alapja." „Ki mennyi munkát végez, annyit ér." Sőt: „A
munka a szocializmusban becsület és dicsőség dolga!" Kétségtelen, hogy itt a
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jelenkori jelszavak köszönnek vissza, s nem mindig lehetünk bizonyosak abban,
hogy mi van mögötte. Egy fiatalember kifejtette nekem: Az ember nem mun-
kára született, hanem az élet élvezetére, és játékra. Ezt már József Attila is
megírta! Hogy valaki felnőtt korában mégis szeret dolgozni, az a beleneveléstől
függ. Egy fiatal ápolónő viszont kifejtette: A munka akkor válik örömmé, ha
mindenki azt csinálhatja majd. amit szeret. Vagyis, egy dolog bizonyosnak
látszik. A munkaerkölcs tudatosulása az igényszint emelkedését is magával
hozta a harmadik nemzedéknél, de már a másodiknál is. S erre manapság és
általában az a felelet, hogy ez jó dolog. Sőt, kéznél van a nagy közhely: A mi
társadalmunkban egyre több ember egyre inkább azt csinálhatja majd, amit
szeretne. — Tudjuk azonban, hogy ez inkább csak jelszónak szép. És félek, hogy
csak mint jelszó perspektivikus. Tudniillik, hogy ki-ki meg legyen elégedve
a munkájával, a szakmájával, a munkakörével, az a mai tudatosult világban
az igények milyenségétől, tartalmától függ. Erre pedig nem csak általános ta-
pasztalatainkból hanem a „Hatból kettőt" — „Négyből egyet" válaszainak
szembeállításából is következtethetünk: az elsőnél a pozitív válaszok (spekula-
tív) százaléka 80. míg az utóbbinál 54 — ami ebben az összefüggésben azt jelenti,
hogy világképünk, azaz igényeink jóval előtte járnak a munkával kapcsolatos
felfogásunknak. S ha a jövőben is ilyen mértékben fog előtte haladni, és akinél
előtte fog haladni, az a jövőben sem lesz megelégedve adott munkájával, mun-
kakörével, mert úgy érzi majd, hogy a realitások lemaradnak a lehetőségek
mögött. Ezért gondolom, hogy a munkaerkölcs tudatosult szintje mellé az ösz-
tönös munkaszeretet, a természetes munkavágy sem ártana most és mindenkor.
B<ir még egy dolgot bizonyosra vehetünk: A munka reflexszé változását az idő
múlása, az egyének életkora is magával hozza.

S térjünk most át egy más kategóriára. Mi d tisztességes, becsületes élet
alapja?

a keresztény erkölcsi tanítások

a rendes családi élet

a munka

nagyszülők

36,7
36,7

26,6

szülők

20,0
53,3
23,7

gyermekek

16,7
53,3
10.0

a társadalmi együttélés
szabályainak betartása 0,0 0,0 20,0

Látjuk, a negyedik variációt a fiatalok húsz százalékánál találhatjuk csak
meg. Más kérdés, hogy a valláserkölcsből folyó, vagy a marxista nevelésből
következő megközelítések mennyire ellenkeznek egymással. Hiszen az európai
keresztény szellemiség számos előző civilizáció, sok évezred ilyen tapasztalatait
gyűjtötte egybe, s ezek nagy része ma is érvényes, holnap is érvényes lesz
(Ne lopj! Tiszteld apádat és anyádat! Másnak a házát, feleségét... stb.) —
csak más az ideológia, aminek alapján ugyanezeket — vagy. lényegében ezeket,
vagy tartalmában ezeket, vagy: hatásában ezeket — innen és túl vallják. Ma
még fontos az eltérő eszmei megközelítés, fontossá teszi az átmeneti kor, azzal
együtt is, hogy mindennapjainkban az eredmény már ma is sok esetben azonos:
Aki komolyan vallja például a család vagy a munka erkölcsi alapvetését, az
akkor is hasznos személy, ha ezt nem kommunista, hanem keresztény alap-
állásból teszi. Arról nem is beszélve, hogy a választóvonal csak elméletben
húzható meg ilyen határozottan, mert nagyon sokaknál nem csak az egyik,
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vagy nem csak a másik hat, hanem keveredve. — S a fejtegetésnek ezen a pont-
ján illesztem be azt a köztudott tényt és konkrét jászföldi tapasztalatomat, hogy
alakuljon bármily nagymértékben a felfogás, az élet normarendszere korunk-
ban, bizonyos fogalmak, bizonyos alapállások változatlanok maradnak. így
például a család szerepe a társadalom és az egyén életében. Mert egészen bizo-
nyos, hogy a minta harmadik, második és első nemzedéke nem ugyanazt érti
alatta, sőt láttuk, sok esetben az eszmei megkülönböztetés is eltér — de a gyer-
mek, mint az élet egyik célja, értelme, bizony nem mai, nem tegnapi, de még
csak nem is hétszáz éves fogalom, a jászok körében sem. Vagyis, a maradandó-
ság az erkölcsi normarendszerek változásában is jelen van. Ez is a folyamatos-
ságot, a gyökerek kitéphetetlenségét bizonyítja.

A nemzedékek közötti váltás méreteit a babonák, babonás szokások alaku-
lásában mérhetjük legtisztábban. Az alábbi kimutatásban a bevallott hiedelmek
iellege alapján igyekeztem csoportosítani:

nagyszülők szülők gyermekek

az egész életet átszövő babonák, 70,0 16,7 0,0
tiltások, rontások

könnyebb hiedelmek:
kéményseprő, „lekopogom" stb. 0,0 26,7 46,7

főként az időjárási megfigyelésekkel
kapcsolatban 13,3 23,3 23,3

16,7 33.3 30,0
semmit sem mond 100,0 100,0 100,0

Azt hiszem, ide a kevés megjegyzés is sok. Annyi engedtessék mégis, hogy
a középnemzedéket láthatjuk a „legátmenetibb" helyzetben. Az ő százalékaik
szóródnak viszonylag egyenletesen a különböző variációk között. S hadd ne
tartsam magamban azt az észrevételemet, amit a fenti százalékarányok is ki-
fejeznek, hogy a fiatalok milyen nagy mértékben „hódolnak" az úgynevezett
könnyedebb hiedelmeknek, ami azonban náluk inkább már csak játék. Ám
meg is fordítom rögtön: játék, de makacs emberi tulajdonságok alapján. S nem
hiszem, hogy a mai fiatalok unokái elhagyják majd. De nem is szükséges: az
embernek mindig jól jönnek majd az ilyen játékok, különösen ha az élet kiszá-
míthatatlanságait, a sors hirtelen változásait lehet vele valamennyire is ellen-
súlyozni.

És most nézzük meg, milyen a minta magatartása a közélet, az országos tár-
sadalmi, gazdasági és kulturális események, de főként persze a helyi intézkedé-
sekkel kapcsolatban. Nem a 90 család által felsorolt konkrét eseteket tartom itt
érdekeseknek, hanem az álláspontok jellegét:

nagyszülők szülők gyermekek
bírál és dicsér
csak bírál
inkább csak pletyka-szinten érdeklik

a dolgok

ennél a témánál elzárkózott

16

16,7
46,7

érdeklik

20,0

16,6
100,0

26,7
23,3

23,3

26,7
100,0

0,0
40,0

26,7
33,3
100,0



Nehéz rész volt ez a Szokásfelmérésben, hiába vélt igazság, hogy mi, magya-
rok milyen szívesen bírálunk, illetve, hogy milyen hévvel tudunk beszélni köz-
dolgokról. Hiába, mert ez a tulajdonságunk már reges régen jellegzetes „magán-
jelenség": bizalmas körben tesszük megjegyzéseinket, különösen ha azok
kritikaiak, de sok esetben a dicsérőket is. nehogy mások azt higyjék: hízelegni
akarunk. Ám ami ennél is jellemzőbb: teszünk megjegyzést nagyobb körben,
nyilvánosabban is, de a legritkább esetben felszólításra! Ha a beszélgetés során
kibukik a számon, az még rendben van, bár talán akkor is okosabb dolog lett
volna hallgatni (Ne szólj szám, nem fáj fejem! Beszélni ezüst, hallgatni arany!
Stb. Stb.) —• de ha rákérdez valaki!... Nem, a jászok körében hosszú évszá-
zadok óta mély bölcsességnek számít ellenállni az ilyenértelmű felhívásoknak,
s ezt csak kevesen szegik meg, mint ezt a korábbi fejezetekből láthattuk. — A
fenti tipizálásból pedig az tűnik ki, hogy itt is a középnemzedék a leginkább
átmeneti. A fiatalok és az öregek inkább bírálnak — ugyanakkor az előbbieknél
volt a legtöbb, és az utóbbiaknál a legkevesebb elzárkózó.

A szokás felmérés utolsó blokkjának bevezetéseképpen nézzünk meg egy mu-
tatót, amelyik egyszerre tudati és anyagi cselekvés. A mintának szinte minden
tagja dolgozott felvételünk idején, kivéve a betegeket. Ipari és egyéb munka-
helyekre járt be a nyugdíjasok nagyobb része, vagy otthon és a háztájiban
dolgozott — illetve mind a kettőt csinálta. Dolgoztak természetesen az aktív-
korúak, s közöttük rendszerint a háztartásbeli vagy a gyes-en lévő családanyák
a legkeményebben. S dolgoztak a fiatalok, munkálódásnak értve a tanulást is.
Az anyagfelvétel során próbáltuk kideríteni: A minta tagjai csak főállásukban,
főhivatásúkban tevékenykednek-e; s ha nem, és aki nem, annak milyen jellegű
az egyéb dolga?

csak munkahelyén dolgozik
az egyéb munka

csak fenntartó jellegű
az egyéb munka termelő jellegű
az egyéb munka fenntartó

és termelő jellegű

nagyszülők

0,0

23,3

0,0

76,7
100,0

szülők

16,7

23,3

20,0

40,0
100.0

gyermekek

33,3

40,0
0,0

26,7
100,0

Egyéb munka alatt értve minden tevékenységet, akár hivatalos mellékállás-
ban, akár fusiban, akár otthon. A fenntartó jelleg alatt értve a háztartás, a lakás,
vagy az egész porta berendezéseinek megjavítását, de olyan tárgyak készítését
is. amelyek inkább csak díszként szolgálnak a lakásban. Termelő jelleg alatt
értve viszont azokat a munkákat, mikkel lényeges (a család életében számot-
tévő) új értékeket hoznak létre: házépítés, állattenyésztés, növénytermesztés,
ruhavarrás, és a többi, és a többi.

S ki tagadná, hogy az ilyen magántevékenységnek ezer és tízezer fajtájának
mekkora szerepe van a nemzeti vagyon növelésében? Csak egyetlen példát ho-
zok. A statisztikai hivatal rendszeresen jelenti az éves és ötéves tervek teljesí-
téseit. Köztük a lakásépítkezések számait. Fel szoktunk-e figyelni arra, hogy
a kiemelt szám alatt, rendszerint a bekezdés alján, mindig van egy mellékmon-
dat: magánerőből épült ennyi és ennyi? Ki szoktuk-e számítani, hogy az ország
lakosságának milliói ezzel milyen mértékben járultak hozzá a népgazdasági
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tervek teljesítéséhez? Nem szoktuk. S a legérdekesebb, hogy még azok sem
figyelnek erre, akik az éppen lefolyt tervidőszakban építkeztek. Hozzászoktunk
a nagy számokhoz, s agyunkban kialakult az automatizmus: ezt mind a nép-
gazdaság nagy szervezetei teljesítették. — Itt is egy tudott, de be nem vallott
helyzettel állunk szemben. Az ország lakosságának többsége a nagy formátu-
mokban való részvétel mellett még plusz is tevékenykedik. Termel. Maszekol.
S bár ennek a tevékenységi körnek egy-egy részletét olykor nyilvánosan is be-
valljuk, így például a hetvenes évek közepén, a nagy élelmiszerkrízis tetőpont-
ján azt, hogy a mezőgazdasági termelésben mekkora részt vállalnak a „maszek
indulatok" — de általában hallgatunk róla. s véletlenül sem összegezzük. Mert
takargatjuk. Mert szinte szégyeljük úgy általában és egészében. S e jelenségnek
gyökerét nem találom a történelemben, csak a félmúltban. Abban a tegnapban,
mikor az új kezdés lázában úgy tűnt, hogy a szocializmus gazdasági-társadalmi
rendjében minden emberi tevékenység közös lesz, s az egyén minden anyagi
vagy szellemi produktumot a közösből fog kapni.

Kétségtelen, hogy a kezdő szakaszokban radikálisnak és kategorikusnak kellett
lenni, hiszen ez akkor nemcsupán gazdasági, hanem politikai, hatalmi kérdés is
volt. Más dolog, hogy olyan mértékben és olyan kiterjedésben kellett-e radiká-
lisnak lenni — de utólag persze könnyű ítélni. Nem is ítélek, csak arra hívnám
föl a figyelmet, hogy a kezdő szakaszok elvi és politikai kategóriáinak néme-
lyike időszerűtlenül él tovább. Mert például a nagy- és középüzemek államo-
sítása után a kisüzemek, sőt a kisiparosok felszámolásának lehetett egy olyan
taktikai célja, hogy a kisegzisztenciák ne higgyék: idővel ők léphetnek a meg-
szüntetett magán-nagytőke helyébe. Ugyanígy a mezőgazdaságban: a jómódú
gazdákat kézzelfogható módon kellett meggyőzni arról, hogy a nagybirtokok
felszámolása nem az ő korlátlan fejlődésük előtt nyit utat. De ugyanez állt a
kereskedelemre, a szolgáltatásra, és a gazdasági, a társadalmi élet minden más
ágára. És áll ma is: a hatalom ma is, holnap is útját fogja állni minden olyan
kezdeménynek, amelyik a kapitalista tőke képződésére vezet vagy vezethet;
s ez a szándéka a lakosság nagyon nagy többségének akaratával egyezik. Me-
rőben más azonban, mikor ezt az elvet, ezt a politikát az emberek magánszor-
galmára, másokat ki nem zsákmányoló tevékenységére kezdik vonatkoztatni:
Házat épít valaki, és ezzel mentesíti az iparágat, de sőt hozzájárul a tervciklus
teljesítéséhez? Jó-jó, de maszekol! Zöldséget termel valaki, és ezzel az évente
tömegidegességet okozó közellátás javításához járul hozzá? Jó-jó, de neki ebből
haszna van! Nem lehet tévéantennát kapni, és szakmunkás ismerősöd csinál
neked egyet? Jó-jó, de ő ezzel fusizik!

A jelenség megvizsgálásához kiindulásnak azt veszem: Minden öntevékeny-
ség, minden magánszorgalom, minden maszekolás új értéket hoz létre. S ezek
között van persze, amelyik a maga helyén és méreteiben káros a közre, s van,
amelyik nem káros, ráadásul pótolhatatlanul szükséges. Nos, ez így annyira
világos, hogy vitatkozni csak a méreteken, az egyes jelenségek besorolásán és
a konkrét eseteken lehet. Azon pedig mindig is fogunk. De még egyen föltét-
lenül. Azon, hogy a társadalmilag veszélytelen öntevékenység még pótolhatat-
lan, már pótolhatatlan, vagy mindig is az lesz. — Nos, én a harmadikra sza-
vaznék, de nem akarok messzire rohanni az ezekkel kapcsolatos viták mezejétől,
ezért mégiscsak a MÁR mellett voksolok, tisztelettel. Legfeljebb, hogy saját
makacsságomnak valamennyire is eleget tegyek, hozzáteszem: holnap MÉG
jobban szükség lesz.

És a miértre az első választ éppen a világ általános iparfejlődéséhez felzár-
kózó termelő-szolgáltató szervezeteink adják meg. Tudniillik, ezeknek a nagy-
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formátumoknak a mindennapjai ma már percenként igazolják, hogy van amivel
szükségszerű és hasznos foglalkozniuk, de van, aminek a termelése számukra
veszteség, kényszer, sőt k ín. . . Éppen az előző fejezetet írtam, mikor Gorjanc
Ignác nyilatkozott a televízióban. Azt mondta, havonta tonnaszámra gyártják
az olyan apró dolgokat, mikre nekik szükségük van, de erősen ráfizetnek. A
kiutat a kooperáció javításában jelölte meg — és ebben nagyrészt igaza is van.
Nagyrészt, de nem minden részletben. Mert szerintem a Hűtőgépgyárral együtt-
működő üzemek konkrétan, de a nagy termelő szervezetek általában sohasem
tudnak majd nyereségesen, hasznosan előállítani minden szükséges alkatrészt,
minden közellátási cikket. Mert a nagyipar és a „nagyszolgáltatás" ágazataiba
— éppen a szakosodott sorozatgyártás természete miatt — sohasem fog minden
beilleni. Röviden szólva: A szerszámgép vagy a hűtőszekrény jellegzetesen
nagyipari termék, s egy kisiparosnak álmában sem jutna eszébe, hogy olyan
profilt válasszon magának. De már például a szifontű vagy a belső gyűrű, az
szerintem jellegzetesen kisipari termék, és csakis a kisformában állítható elő
haszonnal (és jól!), ugyanúgy, mint például a gemkapocs, aminek szükségletét
honi kereskedelmünk hosszú évek óta csak importból tud úgy ahogy fedezni,
vagy az óraszíj, miknek alkalmatlanságára tíz éves fiam mutatott rá, mikor
nem találtunk a karjához és ízléséhez illőt. És még száz meg ezer apró termék.
S ugyanígy a mezőgazdaságban: a búza, a kukorica, a cukorrépa, a szarvas-
marha (s hovatovább a sertés) például ma már jellegzetesen a nagyformák
terméke, sőt, kertészeti termékeket is állíthatnak elő dömpingben — de a pri-
mőrök, a minőségek, a friss piaci áruk tekintetében a kisforma belátható időn
belül verhetetlen lesz. Vagy vegyük a szolgáltatást: Rendbe kell hozni egy ház-
tömb vízhálózatát? Ezt csakis a különböző épjavszervál-ok tudják megcsinálni.
De: eltörött a cső a falban? Bizony, hogy ez az utcában működő, kisiparos vagy
szomszédban lakó. maszekoló szakmunkás reszortja, szigorúan.

Ám kanyarodjunk vissza az építkezésekhez. Azt még sohasem hallottam, hogy
egy üzemet, egy áruházat családi maszekban lenne jobb felépíteni. De egy iskola
vagy egy bérház tető alá hozása is jellegzetesen nagyipari feladat. S még azt is
el tudom képzelni, hogy ötven év múlva a különálló kis házakat is jobbadán
a vállalatok készítik — de hogy egy családi ház családi erőből történő építése
mindig olcsóbb lesz, mint ha a tervekkel, határidőkkel és általános költségveté-
sekkel dolgozó nagyvállalatra bízzuk, azt bizonyosra veszem. Egy szó mint száz:
Ha a kisformák, a maszekolások és magánszorgalmak harminc, húsz, de akár
tíz évvel ezelőtt is magukban hordozták a politikai, társadalmi vagy erkölcsi
értelmű múlthoz való húzást, a meghaladott rendszer felé kacsintgatást, akkor
ma már, a kialakult, megerősödött szocialista nagyformák kiegészítői. Már ma
is. Ugyanakkor függvényei is. Már ma is. Mert senki sem pepecselhetne például
a háztájiban primőrpaprikával vagy exportnyúllal, ha a család és az ország
általános ellátásának feladatnak ma már nem a szövetkezetek és állami gaz-
daságok tennének eleget. Vagy senki sem bíbelődhetne kétórás iparengedéllyel
elektromos háztartási gépek javításával, ha ezeket a cikkeket a nagyipar szé-
riában nem gyártaná.

Már ma észre kell vennünk a nagy- és kisformák törvényszerű kapcsolódását,
kölcsönös kiegészítő jellegét — az utóbbi erős és természetes alárendeltségében
—, mert holnap ez a jelleg csak erősödni fog. akár akarjuk, akár se. És ehhez
a második fő érv nem gazdasági, hanem társadalmi. És morális. Mert arról van
szó, hogy az öntevékenység, a maszekolás, a kisforma nem csupán gazdasági
tevékenység, hanem életforma is. És itt persze megint lehet, sőt kell is vitatkozni
a tartalmakon, méreteken, arányokon. Hogy például jó-e nekünk az, ha valaki
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a nagyformában ledolgozza a részét, amit rá a társadalmi munkamegosztás
kiró, utána pedig még legalább ugyanannyit ha.it maszekban? Ez nem jó. ez nem
kell nekünk — de maga az öntevékenység, a magánszorgalom, az pótolhatat-
lanul fontos, emberileg fontos már ma. és egyre fontosabb lesz a múló idővel.
A miértekre a válaszok az ember — szervezet kapcsolatait tárgyaló előző feje-
zetekben vannak, egy távolba mutató mai példát azonban hadd hozzak még:

A tegnap még gazdálkodó, de akár bérmunkában dolgozó jászpolgár a vi-
szonylag teljeskörű mezőgazdasági termelési folyamatban mintegy ötezer mun-
kaelemet ismert, a tehén elletésén kezdve a kukorica egyelésén keresztül a ka-
panyél megfogásáig. És ez hatalmas ismerettömeget, rengeteg alkotói mozzanatot
jelentett, olyat, ami meglehetősen kitöltötte az életét, megalapozta termelői
és emberi öntudatát. Ma a hűtőgépgyári hétezer többsége öt-hat vagy nyolc-tíz
munkaelemet ismer, mert a modern termelés azt követeli, hogy ne ismerjen
többet. Kitöltheti ez az életét?... A kérdés fölösleges okoskodásnak tűnhet,
amennyiben mégsem az, hogy talán nem ártana újólag végiggondolni a modern,
szocialista embertípusról alkotott fogalmainkat: A munkáját becsülettel elvégző
állampolgár majd művelődni, sportolni, szórakozni fog, s így teljesíti ki életét,
így valósítja meg önmagát, egyre magasabb szinten. Bizony, ez nagyon szük-
séges, és minden erőnkkel segítenünk kell a minél nagyobb mértékű megvaló-
sulását, — ám ennyi évtized után már az is látszik, hogy ebben a programban
van némi idealizmus. Alaptalanság. Felhőjárás. Mert először: nem mindenki
és nem mindig akar művelődni, szórakozni, kirándulni, és a többi, és a többi.
Hanem — legyünk csak egészen őszinték — sört iszik. Vagy rövidet, amiben
manapság már sikerült .,kivívnunk" a világelsőséget. Másodszor: ha még akarna
is, képzeljük el, mennyi kultúrház, színház, presszó, sportpálya, út, autóspihenő
és a többi kellene ahhoz, ha a tíz és fél millió holnap reggel mind élni akarna
az Alkotmányban lefektetett ilyen jogával. Ez azonban a népgazdaság kapaci-
tásának függvénye, vagyis talán kétszáz év alatt meg is lehet teremteni a való-
ságos feltételeket, ezért hát harmadszor: Ha még minden állampolgár követné
is a kitűzött ideált, alkotói tevékenység lenne az? Pótolhatná azt, amit a modern
termelő szervezetekben jórészt elvesztettünk, s tovább vesztünk a jövőben? Mert
azt mégsem gondolhatjuk komolyan, hogy unokáink unokáiból megannyi zene-
szerző, szobrász, filmrendező, élsportoló és a többi válik. De ha még válna is,
negyedszer és utoljára: A kulturált vagy akár alkotó jellegű szabadidőtöltés
mellett is mindig jelen lesz az az életforma, amelyik a család környezetét akarja
szebbé, jobbá, civilizáltabbá, s ezenközben bizony-bizony anyagilag tehetősebbé
változtatni saját kezével, hogy a saját szemével gyönyörködhessen benne.

Ezt alapvető emberi tulajdonságnak számítom akkor is, ha az előbb közölt
táblából világosan látszik, hogy a Szokásfelmérés mintájában a nagyszülőkben
a legerősebb, a szülőkben már halványabb, a gyermekekben pedig a leggyen-
gébb. Mert alapvető tulajdonság ugyan, de a reá való nevelés, vagy az arról
való leszoktatás éppen olyan fontos, illetve káros, mint a többi emberi saját-
ságnál. És éppen ebben látom ma a fő problémát. Mert szerintem a kis- és nagy-
formák együttélésének gazdasági szükségszerűsége viszonylag hamar utat fog
törni. A rációra alapozó gyakorlati és elméleti szakemberek egyre több terü-
leten ismerik majd fel. Ám az e tekintetben jobbadán hamis rációra alapozó
oktató-nevelő és kulturális tevékenységünk nehezebben fog kikeveredni az il-
lúziókból. Mert itt nem a 2x2 beszél. Mert ez nehezebben mérhető. S pontosan
ennek tudom be, hogy ma például — de igazán csak például! — a televízió úgy
általában bemutat olyan játékfilmet, színdarabot, riportot amelyik az egyének
egyéni alkotó ösztönét ostorozza.
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Nem ilyen meztelenül, persze. És akaratlanul. Nem azt mondják ezek a mű-
sorok, hogy ne gumizd újra a vízcsapodat, ha elromlott. Hanem áttételesen.
Művészien. Tipizálva. No, de éppen a forszírozott típusokkal van a baj. Két
példát hozok: Éppen e témakör anyagát rendszereztem, mikor új magyar tévé-
filmet láttam. A címét, szerzőjét elfelejtettem, de elég az hozzá, hogy a kapzsi,
maradi, maszekoló falusi szülők kegyetlenek egyszem lányukkal, s nem engedik,
hogy ahhoz menjen, akit szeret. Hozzákényszerítik egy másikhoz, aki nem rossz
ember, csak éppen ugyanolyan kapzsi, mint ők. Miből látszik ez? HÁZAT ÉPlT!
És azt mondja az ifjú feleségnek, hogy ne menjen dolgozni gyárba, ahová na-
ponta órákat kell utazni, és a kereset sem valami fényes, hanem neveljen disz-
nókat! És úgy mellesleg: szüljön gyermekeket. Persze, mit várhatunk egy ma-
radi férjtől? ö csak egy traktoros a téeszben. A feleség azonban kiharcolja
magának a gyárbajárást. Apró vágások az egész filmben: milyen megalázó,
milyen nehéz, milyen embertelen a házi. házkörüli munka, s milyen szép, milyen
kedves és kellemes egy gyári szériamunka — a film alkotóinak legyen mondva!
— A vége? Szakítás itt. happy end amott: A feleség összepakol, s elmegy egy
még nagyobb városba, feltehetőleg Budapestre, beállít a valahai szeretőhöz, aki
kamionos lett. No meg: lakást kapott. Esetleg vásárolt. Mert a kamionozásból
arra is telik. De ez nem baj. Ez nem kapzsiság. Ez láthatólag egy modern, szo-
cialista foglalkozás és magatartás. A baj az, a film szerint, hogy a traktorozásból
is telik — építőanyagra. Felteszem, a stáb nem tudta: az a kegyetlenül kapzsi
ifjú férj, ha megbolondul, akkor sem juthat állami lakáshoz! Neki vagy épí-
tenie kell. vagy elmennie kamionosnak . . . De ebből elég is ennyi. — A másik
filmet most láttam, ahogy ezt a fejezetet írom, ezért a címére még emlékszem:
A 78-as busz útvonala, NÉMI KITÉRŐVEL. Itt arról van szó, hogy egy szereldei
művezető bizonyos tengelyt soron kívül szeretne megkapni a kovácsműhelytől.
Ott azonban a munkások nem vállalják a túlórát, mert műszak után egy társuk
HÁZÉPÍTÉSÉHEZ MENNEK SEGÍTENI. A művezető számára azonban ez az
a bizonyos utolsó csepp, amitől kicsordul a pohár: a munkából hazafelé menet
infarktust kap a 78-as buszon. Ahol a véletlenek folytán a bősz maszekolók is
utaznak. És éppen akkor kapja el a végzetes roham, mikor ezek csámcsogva
mesélik, hogy milyen vacsorát készít majd a házépítő felesége. S a szívattak
után hiába ébred föl bennük jobbik énjük, hiába sietnek a művezető segítsé-
gére, mert az. kórházba szállítás után. meghal. Konklúzió: elvitte az emberek
kegyetlen önzése.

Ezt a két példát említem csak. és elnézést kérek a szerzőktől, a készítőktől,
az engedélyezőktől, mert ezek nem valami kiemelkedő precedensek, hanem ép-
pen kapóra jöttek, mikor a témán töprengtem.

És most veszem elő a Szokásfelmérés anyagából képzett utolsó két mutatót.

A lakások felszereltsége

rádió
gáz- vagy villanytűzhely
mosógép
olaj kályha
facsaró
televízió

nagyszülők

100,0
73,3
56,7
26,7
16,7
66,7

szülők

100,0
76,7
93,3
80,0
80,0

100,0

gyermekek

83,3
53,3
60,0
66,7
60,0
63,3
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lemezjátszó
magnetofon
porszívó
hűtőszekrény

vízcsap nincs
az udvarban van
a konyhában is van
a fürdőszobában is van

0,0
0,0

20.0
40,0

100,0

53,3
20,0
16,7
10.0

100.0

16,7
0,0

56,7
70.0

100,0

16.7
13.3
36.7
33,3

100,0

33,3
26,7
73,3
53,3

100,0

13,3
13,3
23,3
50.0

100,0

S mostmár csak egy leheletnyit morfondírozok azon: Köztudomású, hogy
falvainkban. sőt kisebb vidéki városainkban általában jóval kevesebb pénz jut
közművesítésre, közszolgáltatásra (Jászberényben e sorok írása idején még
Patyolat sincs), kommunális, szociális és kulturális beruházásokra, mint nagyobb
városainkban és Budapesten. Köztudomású ez is, mégis elfelejtjük esetről esetre,
mikor a köz véleménye éppen afölött akar fejet csóválni, hogy azok a kaparó
parasztok, vagy önző falusiak, de akár a maguknakvaló vidékiek hogyan és
miképpen törik magukat a maszekolással. Jászberényben kiszámítottuk: ha az
állami, gyári, megyei és minden más segítséggel készülő városi háztömbök épí-
tése a legutóbbi tíz év ütemében halad tovább — s közben az összes magán-
építkezés leállna —, akkor a régi. és inkább többé mint kevésbé alulcivilizált
régi bérházakból és magánlakásokból mintegy 120 év múlva költözhetne ki az
utolsó család is; a községekről már nem is beszélve.

Az ördög se tudja, miért de ezt nem akarják kivárni sem a herényiek, sem
a jász községek lakói. S valahogy azt sem. míg a népgazdaságnak lesz annyi
ereje, hogy nem csupán az új városi lakásokat adja át teljes közművesítetten,
hanem az utcákba, sőt a családi házakba is bevezeti a vizet. Nem. Inkább fize-
tik a községfejlesztési adót. sőt, külön pénzeket adnak össze, de a társadalmi
munkaórák ezreit teljesítik, ám méghozzá teljesen maguk viselik az utcai fő-
vezetékről való bekötés, valamint a belső szerelések és szerelékek költségeit.
És ez még csak a víz. annak is csupán a lakásba bejövő része. Hol van még
az alagcsövezés. a hydroforr. de hol a járda, az út. a közvilágítás, a közművesí-
tés, a kereskedelmi, vendéglátói, szolgáltató és kulturális hálózat azon a szinten,
amelyiket egy budapesti vagy nagyvárosi lakos ma már megszokott? S ha mind-
ezt, vagy ezek egy részét az a vidéki lakos már előteremtette, azzal még nincs
villanytűzhelye, mosógépe, olajkályhája, és a többije. És mert az előszobában
és a konyhában neki senki sem épít be előre bútorokat, azt is magának kell
megvennie. S ehhez neki mindhez pénz kell. plusz, és megint plusz. Ám félre-
értésekre és sértődésekre oly hajlamos korunkban ide megjegyzés szükségel-
tetik, megintcsak. Nem azt mondom, hogy az utóbbi helyeken már minden ide-
ális, hogy nincsenek terjedelmes fehér foltok akár a főváros. V. kerületében.
S még arról sem beszélek, hogy Budapestet ne előbb emeljük a kor színvona-
lára, aztán, teszem. Pécsett, majd Szolnokot, s csak utána Jászberényt. Nem.
Arról beszélek csupán, hogy ha a történelmileg kialakult különbségeket még
jó darabig képtelenek vagyunk teljesen eltüntetni, akkor legalább értsük meq
azt a vidékit, aki plusz közreműködik a história méretű igazságtevésben. Értsük
meg, s ne vessünk minduntalan gáncsot neki tegnapi realitások ma már idő-
szerűtlen konzekvenciával.
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