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Életforma- változások 
egy alföldi mezővárosban 

Karcag a 18-19. században a Nagykunság területi, közigazgatási központja volt. Parasztságunk réteg-
ződése a történelmi körülmények miatt az országos átlagnál arányosabb képet mutatott még a XX. szá-
zad elején is. Tipikus mezőgazdasági település volt, amelyben a kis- és középbirtok túlsúlya volt a jellem-
ző. 1926-ban a birtokos parasztságra az alábbi rétegeződés volt a jellemző: 1 0 - 2 0 kh 568, 21-50 kh 
506, 51-100 kh 153, 101-200 kh 72, 201-500 kh 31, 501-1000 kh 5 birtokos.1000 holdon felüli 
birtok nem volt a 67 ezer holdas karcagi határban. A századfordulón a lakosság több mint 90%-a mező-
gazdaságból élt. 

A karcagiak a második világháborúig a kis- középparasztságra jellemző életformát folytattak, e réteg 
életmódja határozta meg a város jellegét. Termelési és fogyasztási közösségeik a kétgenerációs kiscsaládok 
voltak, amelyhez a harmadik nemzedék (a nagyszülőké) szervesen kapcsolódott. A törzscsalád ugyanis a 
legkisebb fiú esetében három nemzedék együttgazdálkodását, egy fedél alatt élését jelentette. A családok-
ban a századfordulótól négyre, majd kettőre csökkent a gyermeklétszám. A parasztcsaládok jellemzői vol-
tak még: a föld és állattulajdon, a családi ház és a hozzátartozó tanya. Az ingóságok közül a mezőgazdasá-
gi felszerelések és a lakóház berendezési tárgyai képviselték a nagyobb értéket. A paraszti szemlélet meg-
kívánta a munkaerő családon belüli újrateremtődését. A gyermek fokozatos munkába nevelésével (játék, 
munkafolyamatok tanítása) lehetővé tette a kisparaszti gazdaság erőigényének munkapótlását akkorra, 
mire a család legidősebb tagjainak képessége csökkent. A kiscsaládok (szülőkből és gyermekekből álló kö-
zösség) életében volt azonban egy olyan szakasz, amikor a termelés jóval nagyobb volt, mint a fogyasztás. 
Ez akkor következett be, amikor a gyermekek már teljes értékű munkát végeztek, de még nem kötöttek 
házasságot. A legények 18 éves korukra tanulták meg a legnehezebbnek tartott munkafolyamatot, a 
kaszálást, a lányok a kenyérsütést. E kortól kezdve munkájuk alapján a családok teljes értékű tagjainak 
számítottak. A családi közösségből való kiválásuk néhány év múlva következett be, s a házasodási kor — 
évszázadokhoz képest - későbbre tolódásával a család életében ez a tevékeny termelési szakasz meg-
nőtt. Ez az anyagi javak felhalmozásának időszaka, amely megteremtette annak lehetőségét, hogy az elemi 
családból kiváló fiatal házasságot kötve, olyan kis közösséget hozzon létre, amely már kezdetkor bizonyos 
anyagi javak birtokában van. (A fiú tanyát, szerszámot, állatot, a leány bútort, hozományt kapott.) 

Az egyén szempontjából a családon kívül jelentősek voltak még a vérségi és a helyi csoportok is. Mivel 
Karcagra a hadas településrend volt a jellemző, így a helyi egységek magukba foglalták a rokon családokat 
is. A rokonok ugyanis ugyanazon a városrészen, több közülük ugyanazon utcában lakott. Az öröklés és az 
adásvétel rendje következtében gyakran a ház és a földszomszéd is ugyanaz volt. A lokális alapon szerve-
zett közösségek (az olvasókörök) egyúttal társadalmi rétegek szerinti csoportosulások is voltak (az tírika-
szinó az értelmiségé, a Polgári kör a nagygazdáké, az ipartestület az iparosoké, de a vasutasoknak, munká-
soknak, a katolikusoknak is volt külön körük). Külön városrészen laktak a római katolikusok, akiknek 
többsége földnélküli volt. 

E keretek erősen meghatározták az egyének életmódját. A parasztcsaládba született gyermekek felnőtt 
korukban is parasztok lettek. Élettevékenységük munkaközpontú volt. A mezőgazdasági munkák alapve-
tően meghatározták időgazdálkodásukat. A nyári mezőgazdasági munkák idején nem voltak bálok, nem 
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jártak olvasókörökbe, sőt a gyereket kivették az iskolából, kiköltöztek a tanyára, stb. Télen viszont sokkal 
több idő maradt a pihenésre, szórakozásra (bálok, névnapok, disznótorok, lakodalmak, ünnepek, temp-
lombajárás). 

A termelőszövetkezetek alakításától, az 1950-es évek elejétől alapvető változások kezdődtek. A kispa-
raszti gazdaságok megszűnésével megindult a család mint termelési egység felbomlása. Az egyéni földtu-
lajdonból szövetkezeti tulajdon lett. A paraszti munkába nevelést az 1960-as évek elejéig a család, ha le-
szűkített keretek között is, de elvégezte. Egy 1974. évi felmérés szerint még az akkor 15-34 évesek gene-
rációjának fele is a családban tanult meg kapálni, ásni, mosni, főzni, állatot etetni. Sőt, 10 -15 százalé-
kukkal még olyan munkafolyamatokat is megtanítottak, amelyek az önellátó képesség megőrzésére valók 
(kaszálás, tapasztás, lekvárfőzés, libatépés, hímzés), de nem biztos, hogy az ismeretet hasznosították is. 

Az iparosítás az 1970-es évek után hozott a város termelési szerkezetében lényeges változást. A nagy-
üzemi mezőgazdasági termelés ekkorra már jelentős munkaerőt szabadított fel a városban. Ez az egyik 
legfőbb oka annak, hogy míg 1960-ban 26 ezer, 10 év múlva pedig csak 24 ezer volt a lakosság száma. Az 
elvándorlást az 1970-es években sikerült megszüntetni. Az ipari üzemek telepítésével megteremtődött a 
városban a lehetőség arra, hogy a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő a település határán belül ta-
láljon munkát. Időközben a mezőgazdasági munka elvesztette presztízsét. Már a volt parasztok sem akar-
ták gyermeküket mezőgazdasági dolgozónak nevelni. 1974-ben 400 megkérdezettnek mindössze 2,3%-
a képzelte el gyermeke jövőjét parasztként, de az is tsz-tagként. E szemléletben csak a legutóbbi évek-
ben tapasztaltunk némi változást a nagyfokú gépesítés, a háztáji gazdaságok jövedelmezősége követ-
keztében. 

Az 1970-es évektől egyre többen vannak a különböző szektorban dolgozó ún. „munkás-paraszt csalá-
dok" (a család idősebb tagjai a tsz-ben, a fiatalabbak az iparban dolgoznak). Ma már a városban nincsen 
olyan család, amelynek minden tagja a mezőgazdaságban dolgozna. Karcagon most alakulnak az elsőge-
nerációs munkáscsaládok. Ezekre oda kell figyelnünk, segítenünk kell őket, hiszen szakítottak a hagyo-
mányos családi renddel, paraszti erkölccsel, életszemlélettel. Nincsen, vagy igen kevés a mindennapi élet 
valamennyi jelenségére választ adó modell. A családtagok egymáshoz való viszonya is változóban van. Bár 
a munkaképes korú nők 35,7%-a még 1970-ben is háztartásbeli volt, de számuk egyre csökken. A felnövő 
fiatalok viszont már igénylik, hogy munkahelyen dolgozzanak. így az ifjú családok női és férfi tagja egy-
aránt részt vesz az anyagi javak előteremtésében. A háztartásban azonban rendszerint nem egyenlő a meg-
terhelés. A hagyományos paraszti munkarend szerinti férfi munkák többsége kikerült a családi keretek kö-
zül (szántás, vetés stb.), ugyanakkor a női munkák megmaradtak (mosás, főzés, állatetetés, gyereknevelés 
stb.). A nők munkába állításával feladataik megkétszereződtek. A családtagok közötti új, egyenlő munka-
megosztás csak lassan alakul ki. Ez is az egyik oka a harmonikus családi élet megbomlásának. 1970-ben 
502 elvált élt a városban. Az útkeresésre, a kiegyensúlyozott családi közösség megteremtésére való igényt 
mutatja, hogy az 1975-ben házasságot kötők 15%-a elvált volt. A munkába nevelést egyre inkább felváltja 
a munkára nevelés, s ehhez mind több feladatot hárítanak az iskolára. 

Szabadidő-növekedéssel csak a férfiak esetében számolhatunk. E szabad időt azonban gyakran kiegészí-
tő keresetet nyújtó munkákkal töltik el. Az utóbbi néhány évben megfigyelhető, hogy a település család-
jainak döntő többsége elérte az értékfelhalmozás azon szintjét, hogy új ház építésébe kezdhetett. Az 
1960-as években még csak a tartós fogyasztási cikkek beszerzésére és a lakás renoválására, átalakítására 
költöttek elsősorban. Mivel az építkezés napjainkban főleg magánerőből történik, így nagy tere van a ro-
koni, baráti segítségnek. E munkaszervezeti forma sok szabadidőt vesz el elsősorban a fiataloktól. Az észa-
ki és a dunántúli megyék iparosodottabb falvaikban tapasztaltaktól eltérően a karcagi (de mondhatnánk a 
többi nagykun települést is) fiatalokat nagyobb erőfeszítésre kényszeríti az a körülmény is, hogy míg az 
előbbi helyeken gyakori lakodalomhoz a kész ház, a tartós fogyasztási cikkek, a takarékbetétkönyv aján-
dékba kapása, területünkön — megfigyeléseink szerint - a családokban nem történt akkora értékfelhalmo-
zódás. Karcagon az 1970-es években a keresztszülő - akitől a legnagyobb értékű ajándékot várták - álta-
lában ezer forintnak megfelelő értékű ajándékkal segítette a fiatalokat. A fiatal generáció igénye ugyanak-
kor itt is nőtt, így többlet munkával tudják elérni a kitűzött körülmény, komfort megvalósítását. Váro-
sunkban az ideális háztípus a kertes családi ház. A fiatal házasok igénye az önálló háztartás megteremtése. 
Mivel házasságkötésükkor szüleiktől sem házat, sem tanyát nem kapnak, de albérleti lehetőségek is alig 
vannak a városban, így sok a lakásigénylő. Nem ritka, hogy 4 - 6 évig várnak lakásra. Megfigyelhető azon-
ban az az irányzat, miszerint a tanácsi, szövetkezeti lakásból a családok néhány év múlva kiköltöznek csa-
ládi házba. 

A nagyüzemi gazdálkodásban elért magasabb technikai színvonal kiegyensúlyozottabbá tette, közelí-
tette egymáshoz a gazdasági év különböző szakaszainak kötött időtevékenységét. így a termelőszövetke-
zetben dolgozók téli és nyári szabadideje is közelít egymáshoz. 

A kulturális életben is alapvető változások figyelhetők meg. A nyolc osztály kötelezővé tételével a gye-
rekekre 14 éves korukig állandó az iskola hatása. A továbbtanulás lehetőségének és a más társadalmi ré-
tegbe kerülés lehetőségének megadásával nőtt a tudás megbecsültsége. A már említett mintavétel szerint a 
megkérdezettek 18,3%-a akar gyermekéből értelmiségit nevelni. Nőtt az ipari foglalkozások és a szakmun-
kások tekintélye. 
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A családokban a tartós fogyasztási cikkekre való igény között szinte mindenütt az első helyeken szere-
;1 a rádió, a televízió. Ez egyúttal jelzi, hogy az újság mellett elsősorban e tömegkommunikációs eszkö-
jk elégítik ki a karcagiak igényét. Az olvasókörök és más lokális alapon szerveződött közösségek meg-
:üntetésével úgy tűnik az 1950-es években megszakadtak a művelődés, szórakozás hagyományos kereteit 
:olgáló közösségek. A közművelődési intézmények mindmáig lassan és nehezen találják azokat a formá-
at, amellyel megnyerik programjaiknak az embereket. 

A szakemberek többsége a munkahelyi művelődés, szórakoztatás tartalmasabbá tételében látja a ki-
tat. Az utóbbi években egyre erősebbé váló brigádmozgalom - úgy tűnik - olyan állandó közösségekké 
:ervezi az embereket, amelyre építeni lehet. 

Úgy látjuk, napjainkra érte el ez a város azt a szintet, amikor a társadalmi-gazdasági változások hatására 
családok életmódjára is egyre inkább az új, magasabb minőség lesz a jellemző. Ebben az új minőségben 

lár benne van a szemlélet és a tudat változása is. Az új életformát élő lakosság igényeit a tipikus tradício-
ális parasztváros nem mindenkor tudja még kielégíteni. E helyzetből adódóan sok gonddal küszködünk, 
melyek fokozatos megoldásához további intenzív segítség szükséges. 

Örsi Julianna 

A RENDSZERESEN MŰKÖDŐ TÁNCHÁZAK MŰSORÁBÓL 

FANYÚVÖ EGYÜTTES Fáklya Klub. Bp., VI., Csengeri 68. Minden vasárnap-. 
aprók tánca 1 8 - 1 9 óra, felnőtt 1 9 - 2 2 óra. 

JÁNOSI-EGYÜTTES A Műszaki Egyetem R Klubja. Bp., XI., Műegyetem rkp. 
9. Minden szombaton: 19—22 óra. 

KALAMAJKA EGYÜTTES Belvárosi Ifjúsági Művelődési Központ. Bp., V., 
Molnár 9. Minden szombaton: aprók tánca 1 7 . 3 0 - 1 8 . 3 0 , felnőtt 1 8 . 3 0 - 2 2 
óra 

MUZSIKÁS EGYÜTTES Fővárosi Művelődési Ház. Bp., XI., Fehérvári 47. 
Minden kedden -, aprók tánca 18—19 óra, felnőtt 1 9 - 2 2 óra. 

SEBŐ-EGYÜTTES Kassák Klub. Bp., XIV., Uzsoki 57. Minden csütörtökön 
aprók tánca 1 8 - 1 9 óra, felnőtt 1 9 - 2 2 óra. 

TEKERGŐ EGYÜTTES Józsefvárosi Művelődési Ház. Bp., VIII., Somogyi Béla 
W.Minden csütörtökön-, aprók tánca 1 8 - 1 9 óra, felnőtt 1 9 - 2 1 óra. 

BUZUKI EGYÜTTES A Danuvia Gorkij Művelődési Háza. Bp., XIV., Angol 
13. Minden vasárnap: 1 7 - 2 1 óra. (görög táncház) 

TÖKÖLI TAMBURÁS EGYÜTTES Fővárosi Művelődési Ház. Bp., XI., Fehér-
vári u. 47. Minden hónap első vasárnapja: 18—22 óra (szerb táncház) 

TÖKÖLI TAMBURÁS EGYÜTTES I. Kerületi Tanács Művelődési Ház. Bp.,I. , 
Bem rkp. 6. Minden hónap 2., 3. és 4. szombatja: 1 7 - 2 2 óra (szerb tánc-
ház). 

VUJICSICS EGYÜTTES Szentendrei Művelődési Ház. Minden hónap első va-
sárnap: 1 9 - 2 2 óra (szerb táncház). 

ZSARÁTNOK EGYÜTTES Józsefvárosi Művelődési Ház. Bp., VIII., Somogyi 
Béla u . l l . Minden második szerda: 1 8 - 2 2 óra (bolgár táncház). 
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