
FORUM
Életmódváltozás a Nagykunságban
Immár egy évszázada, hogy közigazgatásilag nem alkotnak egységet a nagykun
települések, sőt státusuk sem azonos, de történelmi múltjuk, hasonló földrajzi
helyzetük feljogosítanak bennünket, hogy együtt vizsgáljuk őket. Kunszent-
márton kivételével e települések egymás szomszédságában fekszenek. Karcag,
Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve nagy határral rendelkező
mezőgazdasági jellegű települések. Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint itt
a lakosság 60—75%-a mezőgazdasági foglalkozású volt. Az iparban (beleértve
az építőipart is) 12—20% dolgozott. A népesség 2—6%-a volt ekkor szellemi
foglalkozású.1 Ekkor a települések közül a legiparosodottabb Kunszentmárton
volt, a legtöbb szellemi foglalkozású Kisújszálláson élt. E parasztvárosokban
alig volt nagybirtok. A népesség 17%-a 5 hold alatti birtokon gazdálkodott. 18%
5—20 holdas kisbirtokos volt, 11% középbirtokos 20—50 holddal. 50 hold feletti
területtel a lakosság 4%-a rendelkezett. A mezőgazdaságból élő népesség mint-
egy 50%-a ekkor már napszámos, mezőgazdasági cseléd volt. A vizsgált telepü-
lések közül az elszegényesedésben Túrkeve járt az élen. Itt 55% volt a mező-
gazdaságból élő fizikai munkás. 5% volt az 1 hold alatti birtokkal rendelkezők
aránya.

Az 1945 után bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások a kunsági vá-
rosok képét Is megváltoztatták. A földosztás megváltoztatta a paraszti rétegek
közötti arányokat, de a mezőgazdaság mellett egyéb népgazdasági ágak is mind
nagyobb helyt követeltek maguknak. Különösen az 1960-as évek végén a tele-
pülések vezetői megkeresték az iparosítás lehetőségeit. A városok foglalkozási
szerkezetét ez jelentősen megváltoztatta. Már az 1970. évi népszámlálás mutatja
ezt'. Ekkor már a háztartásoknak csak 32—46%-a tartozott a mezőgazdaságból
élő családok csoportjába a háztartásfő foglalkozása szerint.3 A nem mezőgaz-
daságból élők száma a legmagasabb Karcagon, Kunszentmártonban, a legkeve-
sebb Túrkevén. Oktatáspolitikánk eredménye, hogy e településeken is nőtt a
szellemi foglalkozásúak aránya (10—17%). A legszűkebb ez a réteg Kunmada-
rason. Valamivel nagyobb Kunhegyesen és Túrkevén.

Az immár másfél évtizede lezajlott ipartelepítés a Kunságon egybeesett a
nők munkába állásával. Már 1970-ben az aktív keresők 34%-a nő volt.3

aktív kereső
ebből férfi
nő

32 081
21207
10 874

100%
66%
34%

Ez az arány azóta tovább emelkedett. A statisztika szerint 1970-ben Túrkevén
a munkaképes korú nők 45%-a, Kisújszálláson 37%-a, Karcagon 36%-a még
háztartásbeli volt. Ez jelentős munkaerő-tartalékot jelzett. Többek között ezen
adatokat figyelembe véve tervezték a karcagi Ruhaipari Szövetkezet és a túr-
kevei Május 1. Ruhagyár új épületét kétszer akkora létszámra, mint amennyien
jelenleg dolgoznak benne. Anélkül, hogy e tényt tovább boncolgatnánk, vizs-
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gáljuk meg, milyen változást hozott a családok életében a nők aktív keresővé
válása.

Vizsgálatainkat a nőket foglalkoztató könnyűipari üzemekben végeztük
(Karcag: Ruhaipari Szövetkezet, Túrkeve: Május 1. Ruhagyár, Háziipari Szö-
vetkezet, Ruhaipari Szövetkezet) és végezzük az elkövetkezendő ötéves terv-
időszakban (Kisújszálláson, Kunszentmártonban). E kutatások országos kuta-
tási intézetek koordinációjában folynak (MSZMP Társadalomtudományi Inté-
zet, MTA Néprajzi Kutatócsoport). Az alábbi megállapításaimat az értékelés
első megfogalmazásának tekintsék, hiszen a további vizsgálatok, elemzések
tovább színezhetik, magyarázhatják a most leírtakat.

Ezen üzemekben elsősorban a fiatalabb korosztályhoz tartozó nők dolgoz-
nak. E megállapításhoz rögtön hozzá kell tennünk azt is, hogy ez az a korosz-
tály, amelyet leginkább érint a házasságkötés, a gyermekszülés és gyermekne-
velés, az önálló otthon megteremtésének gondja. A munkahely választásánál
meghatározónak látszik az önálló kereset biztosítása. Ezen üzemekben többség-
ben vannak a betanított munkások. Csak az utóbbi öt évben értek el jelentő-
sebb eredményt a szakmunkásképzésben. Azt is megállapíthattuk, hogy a vizs-
gált családokra is jellemző, hogy a férjek magasabb iskolai végzettséggel és
nagyobb keresettel rendelkeznek, mint a feleségeik. A nők szakképzetlen mi-
voltával, a női munkaerő kevésbé megfizetettségével függ össze, hogy a legtöbb
nőnek a jelenlegi már nem az első munkahelye. A legidősebbek a mezőgazda-
ságban kezdték, aztán kipróbáltak 2—3 ipari üzemet vagy egyéb munkahelyet.
A napjainkra bekövetkező átlagkereset emelkedése és a jobb munkakörülmé-
nyek már van ahol stabilizálta a dolgozókat (Május 1. Ruhagyár), másutt még
a fluktuációval küzdenek (Karcagi Ruhaipari Szövetkezet, Túrkevei HISZ).

A nők keresete a családfő keresetével és egyéb kiegészítő jövedelmekkel
alkotja a családi szükséglet fedezetét. A jövedelemkiegészítés módjait három
csoportba sorolhatjuk:

1. háztáji termelés saját szükségletre
2. háztáji termelés eladásra (ezen belül az állattartás dominál)
3. különmunka vállalása

Főleg a férfiak plusz munkavállalása a jellemző, de megtalálhatók a nők vál-
lalkozásai is. Mind Karcagon, mind Túrkevén találkoztunk a gazdasági munka-
közösséggel. Ez a jövedelemkiegészítés hathatós formája, mely azonban család-
anyák esetében jelentős megterhelést jelent. A napi 8 órás munka után további
4—6 órás hasonló tevékenység, emellett elvégezni a házimunkát, a gyermek-
nevelést, esetleg még háztáji tevékenységet is folytatni tartósan nem valószínű,
hogy lehet. De milyen a mai családokban a munkamegosztás?

Alapvető különbség a felszabadulás előtti állapotokhoz képest, hogy a fér-
fiak már nem a családi gazdaságon belüli tevékenységükkel biztosítják a csa-
lád fenntartását. Ez a változás az 1950-es évek elején bekövetkezett. A terme-
lőszövetkezetek megerősödésével, a gépesítéssel a férfiak munkakörülményei
fokozatosan javultak. A családi kereteken kívülre került munkavégzés, vala-
mint az a tény, hogy a feleségek kezdetben a háztartásban maradtak, a férfia-
kat az otthoni munkavégzéstől (még a korábban férfi munkának számító mun-
káktól is) mentesítette. Éhhez hozzájárult a háztáji gazdálkodás 1950-es évek-
ben történt visszaszorítása is. A nők másfél, két évtized múlva követték a fér-
fiakat a munkahelyekre. Ők is aktív keresővé váltak. A hagyományosan női
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munkának számító feladatokat nem lehetett leadni. A házi munkákat tovább-
ra is el kellett végezni. A háztartásvezetés, a gyermeknevelés továbbra is a nő
feladata maradt. Ehhez bizonyos mértékű házi állattartás is járult. Ugyanakkor
már hatottak az új családideál nézetei. Ezek közül talán leggyorsabban elter-
jedő idea volt, hogy a gyermeknevelést elvégzi az iskola. A munkáranevelés
már nem a család feladata. A rosszul értelmezett gyermekszeretet a legtöbb
családban mentesítette a gyereket a házi munkák megtanulásától, a családi
munkamegosztásban való részvételtől. így kialakult a családokban egy egész-
ségtelen munkamegosztás, mely a munkaerkölcs romlásához is hozzájárul.
Mivel a fiúk még kevesebb munkafajtát sajátítottak el a családokban, mint a
lányok. így a rossz szemlélet öröklődése több generációra vetítheti hatását. így
a nők aktív keresővé válásuktól kezdve küzdenek a férfiak házi munkába való
bekapcsolásáért, ugyanakkor a gyermeknevelésben kialakított rossz módsze-
rükkel önmaguk is konzerválják az egyenlőtlen családi munkamegosztást.

A nők nagytöbbsége (még a felszabadulás után született korosztály is)
egyedül végzi a háztartási munkákat. A legtöbb idejüket a mosás, vasalás, fő-
zés, takarítás, bevásárlás és a gyermekkel való foglalkozás veszi igénybe. Emel-
lett még sok olyan ritkábban sorra kerülő tevékenység van, amely szintén a
nőre vár (befőzés, meszelés, stb.). Házias férjnek manapság azt tekintik, aki a
mindennapos házimunkában besegít. Leggyakrabban a tüzelést, a porszívózást
és a mosogatást vállalják magukra és a mosásba segítenek be. Ehhez járulhat
a bevásárlás, a gyerek óvodába vitele. Az állattartási kedv felerősödésével meg-
szaporodott a férfiak házkörüli munkája is. Ezzel jórészt ismét ,.kivonultak a
konyhából". Űj feladatként jelentkezik a takarmánybeszerzés és a háztartási
gépek javítása. Az anyák néhány fontosabb munkát a gyerekeikkel is megtaní-
tanak (porszívózás, mosogatás, portörlés, bevásárlás, tüzelés). Elsősorban azo-
kat, amelyekbe a férjeket is megpróbálták bevonni. Néhányan jelezték azt is,
hogy a családi életre nevelésre is odafigyelnek. Megtanítják a lányokat a pénz
beosztására, a család összefogására. A férfiak a fiúk munkába nevelésébe segí-
tenek be. Megtanítják őket az állatgondozásra, kerti munkákra, barkácsolásra.

A család munkamegosztása napjainkban két irányba változik. Egyes csalá-
dokban a nők otthoni munkája lassan csökken azzal, hogy férje, gyerekei be-
segítenek, más családokban viszont a háztáji gazdálkodás kiteljesedésével nem-
csak a nő, de a férfi leterheltsége is fokozódik. További erőfeszítést igényel a
családtagoktól, ha még különmunkát is vállalnak. Az is gyakori jelenség, hogy
a még gyermektelen fiatal házasok egymás között egyenlően osztják meg a
házi munkát. A gyermek megszületése után a gyes-en levő anya vállal minden
otthoni teendőt. Mivel rendszerint ilyenkor még nagyobb mértékű állattartásba
is belefognak, így a hagyományos női szerepen túli feladatokat is el kell látnia.
„Mindent a feleség csinált, mert ő volt otthon". E 3—6 évig tartó gyakorlatot,
megszokást azután nehéz megváltoztatni. így a dolgozó nő leterheltsége igen
nagy.

A fizikai megterhelést valamennyire csökkenti a háztartás gépesítése. Meg-
állapíthatjuk, hogy a háztartások jól felszereltek. A szolgáltatásokat viszont ma
még csak részben veszik igénybe az asszonyok. A konzervek, készételek is csak
részben tartozékai még e háztartásoknak. A tartózkodást árakkal, nem meg-
felelő minőséggel, választékhiánnyal, megszokással magyarázzák.

Az elmondottakból kiderül, hogy a családok nemcsak fogyasztói, de terme-
lői egységként is funkcionálnak. Az önellátásra részben még mindig töreksze-
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nek. A család egyéb funkcióit nem tudja olyan tökéletesen ellátni, mint a gaz-
daságit.

A Nagykunságra is jellemzők az országos tendenciák. Itt is az 1—2 gyerme-
kes családok a jellemzők. Itt is nő a válások száma, jelentős az egyedül élő
idős korosztály aránya. Az állam által biztosított szociálpolitikai kedvezménye-
ket igénybe veszik. 1970-ben pl. Karcagon 285, Kisújszálláson 168, Túrkevén 108
dolgozó nő volt gyes-en. Hogy a női dolgozókat foglalkoztató üzemekben a ter-
melés szervezése nem könnyű feladat, tegyük még ezen adatokhoz a kisgyer-
mek betegsége miatt igénybe vett táppénzes napok számát, az egyműszakos fog-
lalkoztatás biztosítását, stb.

Ügy tűnik, jelenleg a család nevelő és érzelmi funkcióját tudja legkevésbé
ellátni. Ezt a hiányosságot tudják az asszonyok, érzik a gyerekek, a házastár-
sak. Űgy tűnik, a család minden tagja ma is leginkább a feleségétől várja el,
hogy legyen a család össze tartója, a harmónia őrzője. A nők maguk is érzik,
hogy a jelenlegi fizikai, idegi túlterhelésben, a hajszolt életmódban ennek
nehezen tudnak eleget tenni. Talán ezzel magyarázható, hogy legtöbben rövi-
debb munkaidőben szeretnének dolgozni.

írásunk az életmódváltozást csak egyetlen szemszögből igyekezett bemu-
tatni, hogy a nők aktív keresővé válása hogyan hat a családra.

DR. ŐRSI JULIANNA
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