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Egy utcaközösség élete
(Karcag, Damjanich utca, 1970-78)

Tanulmányunk egy jellegzetes alföldi város, Karcag egy kis lokális csoportjá-
nak vizsgálatára vállalkozik. A város északi szélén található a Damjanich utca,
amelyet bemutatunk.

A halmazos település e szélső utcája szabályos telkek sorából áll. Az első ház
valószínűleg 1845-ben épült. Egy 1849-ben írt kérvényben ,,Gy Szűcs Sámuel az
iránt folyamodik, hogy számára mint akinek 4 felnőtt fia van, adassék 2. rend-
beli első osztályú porta a város északi részén az úgynevezett Bandi kút tájé-
kán a Kun Péter ház helye szomszédságában, melly annak 1845. 526. k sz. a.
adatott." Ugyanabban az évben többen kértek portát, de a tanács úgy döntött,
hogy egyelőre nem osztja fel azt a részt. A mai lakosok úgy tudják, hogy az
1880-as években épültek a Damjanich utca házai. A vereményen (vértelek) L M
monogrammal ellátott Láposi ház tulajdonosa szerint elődei az 1840—50-es
években építették ezt a házat.

A telkek kiosztásukkor 47,5 méter mélységűek voltak. Ma hét sarok-telek tér
ettől el. A telekszélességek — az 1938-as térkép alapján — több csoportba oszt-
hatók. 10—52,5 méter széleségű telkek vannak ebben az utcában. Többször elő-
fordul egy méretnek a duplája, ami telekaprózódásra is utalhat. Telekosztódás
még a közelmúltban is történt. Erdetileg sem adtak azonban mindenkinek azo-
nos méretű portát. A városi tanács 1808-ban a lakosokat érdemeik szerint há-
rom csoportba sorolta. „Az első rendbeli 450, a második 360 négyszögölet kapott
a harmadik rendbeli pedig annyit, amennyit a hely megengedett." E szabályo-
zó szerint a Damjanich utcában a Füredi úttól a Győrffy István útig tartó sza-
kaszán két első osztályú, hét másodosztályú és hat harmadosztályú portát osztot-
tak ki.

Az utca első lakosai valószínűleg a vagyonosak, de nem a leggazdagabbak kö-
zül kerültek ki. Több mai tulajdonos egyenes leszármazottja annak, aki a múlt
században váltott itt házhelyet. Az új portatulajdonosok korábban is e város-
részen — a Fanzugon — laktak. Mint fiatal családalapítók kértek a várostól a
Fanzung szélén telket. Az utca lakóinak rokonai ma is jórészt e városrészt né-
pesítik be. A múlt század második felében élő szülők vagyoni helyzete megen-
gedte, hogy ne a szülői ház udvarát aprózzák, osszák szét, hanem új osztású por-
tát vegyenek. Az itteni lakosok többsége kimutathatóan református törzsökös
redemptus utód. Disznós, Tőkés, Mészáros, Márki, Márkus, Pallagi családnevűek



szerepelnek a Liber Fundiban is. (Ez azt jelenti, hogy 1745-ben a Jászkunság
megváltásában részt vettek, aminek jogán földbirtokot kaptak.) Az utca mai kö-
zépső szakaszán megkérdeztünk 15 családot. Közülük 11-nek (őmagának, szü-
leinek vagy nagyszüleinek) tulajdonában 1945 előtt tilalmasi föld is volt, 1784-
ben a tilalmasi határrészt osztották fel a redemptusok között, majd a XIX. szá-
zadban ugyancsak annak alapján osztották szét a határ rét- és legelő részét is.)
A redempció után két évszázaddal az öröklések folytán ez utcaszakasz lakosai
középbirtokosok voltak. 20—60 hold földjük volt a felszabadulás előtt. A föld-
höz mindig hozzátartozott egy (esetleg több) tanya is. Ez lehetővé tette, hogy a
család télen a városban, nyáron (a mezőgazdasági munkák idején) a tanyán él-
jen. Általános gyakorlat volt, hogy a nagyszülők a városban, a munkaképes korú
generáció tanyán lakott. A fiatal házasok néhány évig egész esztendőben kint
éltek a tanyán — amíg a gyerekek iskolába nem mentek —, majd házat vettek.
Ha a család vagyoni alapját még nem teremtették meg, az iskolai évben a gye-
rekek és a feleség bent lakott a városban a szülőknél, a férj pedig alkalmanként
hazajárt a tanyáról. Utcánkból néhány család a felszabadulás után is élte tsz-
tagként (elsősorban állatgondozóként) a kétlaki életet. A legutolsó ilyen család
miután gyerekeiket kiházasította) vizsgálatunk ideje alatt hagyott fel ezzel az
életformával.

Az emberek életeleme maradt a gazdálkodás. Bár megváltozott körülmények
között de ma is jellemző a háztáji állattartás és a kertgazdákodás. Ezt elősegíti
az utca földrajzi fekvése is. Mivel szélső utca, kisforgalmú. 22 porta a „gyepre"
— városszéli libalegelő volt — néz, amelyet az aprójószág nevelésére (csirke,
gyöngyi, pulyka), de disznó sőt juh legeltetésre, valamint télen tárolásra (szal-
ma csutka, tárgya) is használnak. Két városszéli zártkert is közel esik (ke-
rékpárral 5—10 perc), amelyben gadálkodnak.

Az utca elején és a végén a telkek kisebbek. E portákon fekvő házak is azt
mutatják, hogy korábban az utcában itt szegényebbek laktak. Mindkét említett
rész a város szélének tekinthető. Az első házakhoz igen közel található a szegé-
nyebb katolikus városrész, jelenleg pedig az északi cigánytelep is. E terület föld-
rajzilag is mélyebben fekszik.

A Damjanich utcával párhuzamos szomszédos utca két végén található két
vegyes bolt, két italbolt, egy hatósági húsbolt és a kórház valamint egy gyógy-
szertár. A Damjanich utca 67. szám alá építették 1975-ben a Ruhaipari Szövet-
kezet új épületét. A városközponttól közelebb két tsz műhely található. Minden
egyéb gazdasági, kulturális egység a városközpontban vagy a város egyéb ré-
szein helyezkedik el. A főtérre gyalog 20 perc alatt lehet felérni. A Damjanich
utcához közel két temető (Északi-, Bika-) van. A lakosok elődei itt nyugosznak.

Az utcának 1958 óta lakója, 1970-től tudatos megfigyelője voltam. A rendsze-
res megfigyelések rögzítése, a néprajzi adatgyűjtések mellett 1975. március 2-án
minden ház lakóját kérdőív kitöltésére kértem fel. A 71 tulajdonosból, 52-en
vállalták az együttműködést. 1976-ban tovább folytattam a munkát. Az utca
egy szakaszának lakóit ismételten, újabb kérdésekkel kerestem fel. Mindemel-
lett számtalan apró és hat mélyinterjút készítettem 1973. 1974, 1978 években.
Ezen anyagok felhasználásával vizsgálom meg jelen tunulmányomban, hol tart
az átalakulásban ez a tipikus utcaközösség napjainkban.

1975-ben 71 család lakott ebben az utcában, amely 197 felnőtt korút jelent.
Egy házban általában 2—4 nagykorú személy él. Két felnőtt él együtt 26 helyen,
három 14 helyen, négy felnőtt 15 háznál. 5—8 a felnőtt korúak száma 6 háznál.
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Az utcában az egyedül élők száma 10. 25 házaspárnak kiskorú gyermeke vagy
a szülői háztól már elköltözött gyermeke van, vagy gyermektelen (ez
utóbbi 4). A családnevek azt mutatják, hogy 5 háznál idegen családok élnek
együtt. Az utcában egy államosított ház van. E néhány bérlő kivételével min-
denki háztulajdonos vagy családtag. Pontos adataink arról nincsenek, hogy az
említett 4 háznál az idegen családok fizetnek-e albérleti díjat vagy távolabbi
rokonként szívességből laknak itt. 17 esetben az együttlakás három generáció
együttélését jelenti. Ez azonban nem minden esetben azonos a közös háztartás-
sal. Megfigyelhető, hogy a szülők és a fiatalok külön főznek, a kereset pedig
csak akkor „megy közös kasszára", ha a családban eltartásra szoruló idős em-
ber él. Három fiatal házaspár a szülői ház portájára épített új házat. Négy gene-
ráció együttélése valamint a nagyszülőkhöz költözött férjezett vagy nős unoka
is előfordul. Csonka családok esetében testvérek, anyós-meny, szülő-agglegény,
öreglány is él együtt. Megjegyezzük azt, hogy a szülők egy eset kivételével csak
egy házasságot kötött gyermeküknek adnak a szülői háznál otthont. A lakások
adottságai csak ezt teszik lehetővé, hiszen általában csak két szoba van. E gyer-
mek azonban a korábbi szokástól eltérően nemcsak a fiú, hanem a lány is le-
het. Az együttlakás átmeneti állapotot jelenthet. Addig tart. amíg a fiatalpár
nem jut önálló lakáshoz. Ha több gyerek van és nem esik egybe a házasságkö-
tésük ideje, ebben a szülői kedvezményben, avagy kényszermegoldásban egy
családnál többen is részesülhetnek.

Az 1971, 1973 és 1975. évi tanácsi választási névjegyzéket összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy négy év alatt az utca 47—65 és 34—6"4 számú portáján
9 ház felnőtt korú lakossága egyáltalán nem változott. 3 haláleset történt. Egy
lány Pestre, egy másik Szolnokra költözött. 8 házasság köttetődött. Ebből két
férfi egy nő máshová költözött, négy lány és egy fiú a szülőknél kapott lakást.
6 gyermek felnőtt korú lett. 3. legény ez idő alatt töltötte a katonai szolgálatot.



Két házaspár új házat épített és így külön költözött a szüleitől. Közülük egy a
szülői portára épített, egy az utca végén vett telket. Ők tehát továbbra
is az utca lakói maradtak. Egy korábban másutt élt házaspár ez idő alatt a szü-
lők szomszédja portájából vett, és oda építetett új házat. Egy házaspár elköltö-
zött a szüleitől és az utcából is. Egy egyedülálló nőtől korábbi lakótársa (albérlő
vagy rokon asszony) elköltözött, és helyébe a tulajdonos egyik rokon-családja
költözött. A vizsgált időszakban egy válás történt (a nő elköltözött). Mindössze
egy ház került idegen tulajdonos kezébe. Ez azért következett be, mert a nagy-
szülő meghalt, az unoka Szolnokra költözött, a szülők pedig eladták a házat és
szintén elköltöztek. A vizsgált négy év alatt tehát 27 családból egy vált ki telje-
sen az utcaközösségböl és adta át helyét, hogy egy teljesen idegen család próbál-
jon beilleszkedni az összeszokott közösségbe.

A továbbiakban az 1975-ben kitöltetett 52 kérdőívre alapozva elemezzük az
az utcát. Amennyiben szükséges egy-egy kérdés részletesebb elemzése, felhasz-
náljuk a Győrffy István utca és Füredi utca közé eső utcaszakaból 15 család-
tól 1976-ban gyűjtött adatokat.

Az 52 adatközlőből 14 férjezett, 29 nős, 3 özvegyasszony, 3 hajadon és 3 nőt-
len.

A megkérdezetteket házastársuk foglalkozását is figyelembevéve osztottuk
csoportokba. A vizsgálat eredményét e 10 csoport alapján közöljük.

I. mezőgazdaságban dolgozó (fizikai munkás) férfi —
háztartásbeli nő 22 család

II. csoport szakmunkás férfi — háztartásbeli nő 2 család
III. csoport betanított munkás férfi — háztartásbeli nő 3 család
IV. csoport egyéb foglalkozású férfi — háztartásbeli nő 7 család
V. csoport betanított munkás nő — mezőgazdaságban dolgozó

(fizkai munkás) férfi 1 család
VI. csoport egyéb foglalkozású nő — szakmunkás férfi 5 család

VII. csoport egyéb foglalkozású nő — egyéb foglalkozású férfi 2 család
VIII. csoport értelmiségi nő — szakmunkás férfi 1 család

IX. csoport egyedül álló férfi 3
X. csoport egyedül álló nő 6

Adataink azt mutatják, hogy a Damjanich utcában még nagyon sok a háztar-
tásbeli nő: 65,38%. (összehasonlításként közöljük, hogy a tanácsi választójegy-
zékben 27 felnőtt korú lakosai közül 1971-ben 74,07% 1973-ban pedig 81,48%
volt a háztartásbeli nő.) A nagykorúságot elért lányok mind munkahelyen dol-
goznak. A férfiak többsége termelőszövetkezeti tag (42,3%). Képzettségük,
szakmájuk nincs. A hagyományos parasztcsalád tagjaként a mezőgazdasági
munkákat sajátították el. Ez az a családtípus, amely feltételezésünk szerint leg-
inkább kötődik a hagyományokhoz (mezőgazdaságban dolgozó fizikai munkát
végző férj — háztartásbeli feleség). A háztartásbeli nők férje a legtöbb esetben
mezőgazdasági üzemben dolgozik (ipari munkás vagy gépkocsivezető).

Azon családok összetételére, ahol mindkét házasfél dolgozik, a legjellemzőbb
az, hogy a férjek szakmunkások. E családoknál már mindkét fél továbblépett:
a férj továbbtanult, a feleség munkát vállalt (legtöbb esetben ez utóbbi is to-
vábbtanulást feltételez). A dolgozó nők többsége a kórházban vállalt munkát.
Egy esetben a feleség képzettsége magasabb, mint a férjéé (pedagógus feleség
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Kamrarészlet hűtőszekrénnyel
parasztpolgári ággyal

Egyre több konyhában gáztűzhelyen
főznek

— szakmunkás férj). Az egyedül álló nők foglalkozása újságkihordó, varrónő,
konyhai dolgozó. Az egyedül álló férfiak szakmunkások.

Ha adatközlőinket korcsoportokba soroljuk, az alábbi kép alakul ki: 12-en
15—34 évesek, 18-an 35—54 évesek, 22-en pedig 55 éven felüliek.

I. csoport
II. csoport

III. csoport
IV. csoport
V. csoport

VI. csoport
VII. csoport

VIII. csoport
IX. csoport
X. csoport

összesen

15—34
éves

5
2

3
1

12

35—54
éves
6

3
4
1

3
18

55 éven felüli

16
1

2
22

A táblázat szerint háztartásbeli nők elsősorban az 55 éven felüliek, részben a
középkorúak között vannak. A dolgozó nők többsége viszont a 15—34 évesek
korosztályba tartozik.
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Az utca minden lakóját figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy minden kor-
osztály nagyjából egyenlő arányban van jelen. A fiatalok e szélső utcában ma-
radását több tényező inspirálja: a) a lakáshelyzetük kényszermegoldása, b) a
szülők által felajánlott lehetőség elfogadása, c) ragaszkodás a megszokott kör-
nyezethez, d) a rokonok még ma is igyekeznek egy városrészen lakni, e) maga-
san fekvő terület, ahol a lakások szárazak, f) az 1971 óta érvényben lévő Orszá-
gos Építési Szabályzat értelmében néhány portát megosztottak illetve eladtak a
tulajdonosok. Ezekre a telkekre általában fiatalok építettek új házat. így vi-
szonylag egységes teleknagyságok vannak (700—1100 m2), g) a város építési ter-
vében egy új lakótelep építése szerepel a közelben (Nagyvénkert).

A családok felének lakásproblémája otthon megoldódik vagy házépítésben
vagy vételben segítenek a szülők. Az utcabeliek gondolkodásmódjára jellemző
hogy albérletbe sem szívesen adnak ki szobát, de gyermekeiket sem engedik al-
bérletbe. Ha anyagi erejükből többre nem telik, valamelyik idősebb rokonnal
egyeznek meg, hogy adjon szállást az ifjúházaspárnak, (nagyszülő, nagybácsi).

A Damjanich utcában 10 megkérdezettnek nincs gyereke. Általánosnak mond-
ható az 1—2 gyermekes családtípus. Három gyermek 7 családban van. Nagycsa-
ládosok is vannak az utcában. 4—7 gyermeke 6 családnak van.

A fiatalabb adatközlőktől azt kérdeztük meg, hogy hány testvére van és hány
gyermeket szeretne. Négy nagy családból származó közöttük is van, de három
gyermeknél többet sehol nem terveznek. Az ideális családnagyságot két gyer-
mekkel képzelik el. Ez nagyjából egybeesik a saját családlétszámuk jövőbe vetí-
tésével.

A hagyományos parasztcsalád fontos feladatai közé tartozott a gyermek mun-
kába nevelése. Ez nemek szerint történt. Voltak férfi és voltak női munkák.
Adatközlőinktől is megkérdeztük, hogy gyermekeikkel milyen munkákat ta-
nítottak meg. 17 munkafajtat soroltunk fel: kapálás, szántás, ásás, vetés, kaszá-
lás, állatetetés, tapasztás, főzés, kenyérsütés, meszelés, lekvárfőzés, szappanfő-
zés, mosás, foltozás, hímzés, tésztanyújtás, libatépés. 42 családban a szülők át-
lagban 6 féle munkát tanítottak meg gyermekeikkel. Az egyes csoportokban
nem egyenlő mértékben érezték ennek szükségességét. A főleg idős és közép-
generációt magába foglaló és paraszti élethez legközelebb álló I .csoportban
az átlag 9,5 munkafajta elsajátíttatása. A II. csoportban 7, a IV. csoportban 6, a
X.-ben 5, a III.-ban 3. Ha külön-külön vizsgáljuk az egyes munkafajtákat,
megállapíthatjuk, hogy azon munkafolyamatokat, amelyeket ma már nem gya-
korolnak (szappanfőzés, szántás, kenyérsütés, libatépés, tapasztás, vetés) a meg-
kérdezettek 25%-ánál kevesebben tanították meg gyermekeikkel. Tu-
lajdonképpen ezen munkák otthoni végzése, így fogásainak elsajátítása is szük-
ségtelenné vált. Vannak azonban olyan tevékenységek, amelyeket a mai ház-
tartás és a háztáji gazdálkodás még igényel. 45—65% tanította meg gyermekeit
kapálni, mosni, ásni, főzni állatot etetni. A családok 35—40%-ánál a meszelés,
tésztanyújtás, foltozás, hímzés, kaszálás, lekvárfőzés ismeretét a szülői háznál
sajátították el a fiatalok, habár ezeket már szolgáltatással, bolti termékekkel
helyettesíteni lehetne.

A szülők gyermekeikkel a mezőgazdasági munkákat biztonsági okokból taní-
tották meg, nem azért, hogy a mezőgazdaságban keressék meg kenyerüket. Ezt
bizonyítja az a tény is, hogy a Damjanich utcca lakosai közül csak egy szülő
szánta leányát háztartásbelinek, de ez sem valósul meg. 13 esetben gyermekükből
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szakmunkást, 4 esetben értelmiségit, 5 esetben egyéb foglalkozásút kívántak
nevelni. A többiek gyermekükre bízták a pályaválasztást.

A szülők gyermekük pályaválasztásával kapcsolatos magatartásuk azt mu-
tatja, hogy szemükben a paraszti munka becsülete elveszett. Ugyanakkor
a szakmával rendelkezők életét biztosítottnak, könnyebbnek találják. Ezzel
azt is kifejezik, hogy gyermekeik esetében éltek vagy élnek a társadalom által
biztosított továbbtaníttatási lehetőséggel. Ezt az utcában a fiatal szakmunkások
megjelenése mutatja. Nem elérhetetlen a felsőfokú iskolák elvégzése sem. Az
utca családjaiból több paraszt származású értelmiségi fiatal került ki. Ezen fia-
talok gondolkodására jellemző, hogy nem vetik meg származási körüket. Értel-
miségiként egészségesen kötődnek a paraszt- és munkásosztályhoz. Az utcában
felnövő fiatalok több vegyes házasságot kötöttek (értelmiségi — középfokú
végzettséggel rendelkező szakmunkás).

Mivel igen magas a vizsgált egységben a háztartásbeli nők aránya, ezért kü-
lönösen fontos a nők munkába állásáról alkotott vélemények összegzése. A vá-
laszolók többsége a nők munkavállalásának pozitív oldalát vagy szükséges voltát
emeli ki. Néhány megkérdezett férfi ellenvéleményen van. Idézzünk a kérdésre
adott válaszokból!

„Ezelőtt is dolgoztunk, csak kint az emberekkel. Könnyebb most, nem kell
az esőben, sárban kint lenni. Mi öregek hova menjünk dolgozni?" (háztartásbeli
asszony, I. csoport) ..Most helyes, mert otthon mi köti le. Pláne ahol többen van-
nak, szükséges. Fiatalabb volnék, én is elmennék." (háztartásbeli asszony, I. cso-
port) Nagyon jó, aki el tud menni dolgozni, nemcsak otthon van a jószággal.

Idős házaspár századvégi viseletben
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Mert nagyobb a tekintélye, mert saját keresettel rendelkezik és nem nézik le,
hogy csak otthon dolgozik. Pedig ha az itthoni munkát elhanyagolja valaki, ak-
kor azt a család megérzi, így nem lenézendő munka az sem." (háztartásbeli asz-
szony, I. csoport) „Igen, mindenki odajut, hogy eljár. Ahol család van, ott kell
is." (özvegyasszony, X. csoport)

„Sokkal jobb, hogy eljárnak dolgozni az asszonyok, bővebb a látáskörük, na-
gyobb a kereseti lehetőség, sokszor majdnem egyenlő keresettel rendelkeznek,
mint a férfiak." (özvegyasszony, X. csoport) „Mert otthon a munka nagyon egy-
hangú, és kell, hogy a nők is kivegyék részüket a termelésben." (ápolónő. VII.
csoport) „Természetesen szükség van, ezt kívánja az egyenjogúság. Nem tudnám
elképzelni az életem, hogy én egy házi robot vagyok és a férjem tart el. (szülész-
nő, VI. csoport) ,„A női egyenjogúság a munkaviszonyra is vonatkozik. A tár-
sadalomnak a többlettermeléshez a női munkaerőre is szüksége van." (könyve-
lőnő, VI. csoport)

„Mindenki pénzből vásárol, ahhoz pedig dolgozni kell. (művelődési előadó, X.
csoport) ,,Az igények növekedése szükségessé teszi, hogy a nők is dolgozanak.
Egy keresetből az igényeket kielégíteni nehéz." (elektroműszerész, VI. csoport)
„Főleg több gyermekes családnál, (több juthat a családtagoknak); bár ez a nő
számára sokszor megnövelheti az elvégzendő (otthoni) munkákat, feladatokat a
család segítsége nélkül." (fűtésszerelő, VIII. csoport) „Az otthonra kevesebb idő
marad, de nagyobb jövedelem lesz." (traktoros, IV. csoport)

„Az asszonyoknak van dolguk a ház körül és a háztájiban." (tsz-tag, I. cso-
port) „Nem javaslom. A nő a háztartásban jó. A gyerek szenvedi meg, ha el-
megy dolgozni. A nagymamák az áldozatok." (tsz-tag, I. csoport) „Jobb volna,
ha a fakanálnál maradnának. Az asszonynak otthon a helye, mint a kemencé-
nek." (tsz-tag, I. csoport)

E feltett kérdésre adott válaszok és az interjúk is azt mutatják, hogy a nők
szemlélete ezen a téren gyorsabban változott, mint a férfiaké. A férfiak a mun-
kavállalással járó plusz terheket emlegetik. A nők munkavállalását az egyen-
jogúsítás alapjaként a kiszolgáltatottság megszüntetéseként fogják fel. Sokan
azonban még odáig nem jutottak el, hogy elgondolásukat tettekben is kinyil-
vánítsák. Ennek több oka van: a) a férjek negatív álláspontja még túl erős,
különösen a közép- és idős generációknál, b) kevés a jó munkalehetőség (szak-
képzettség hiánya), c) a háztáji állattartás kifizetőbb, mint a munkahelyek kí-
nálta női segéd- vagy betanított munkás állás, d) az idős generáció már túl van
a nyugdíjkorhatáron. Nem elhanyagolható az az álláspont sem (a megkérdezet-
tek 20%-a), amely szerint a nők munkavállalására a család jövedelmének fo-
kozása miatt van szükség. Ez főleg a fiatalabb dolgozó nők véleménye.

A fiatalok körében a férj és feleség-ideál felől is érdeklődtünk. Egy adatközlő
szerint ideális férj nem létezik. A megkérdezettek fele házastársától elsősorban
azt várja el, hogy a háztartásban segítsen. Ez jelzi azt, hogy bár a fiatal férjek
természetesnek tartják, hogy feleségük ne háztartásbeli legyen, de a második
műszakból még nemigen veszik ki részüket. Vannak azonban már olyan csalá-
dok is, ahol ennél továbbléptek, és egymásban az emberi értékeket tisztelik,
összhangot, tájékozottságot is várnak házastársuktól. Előfordul olyan család
is, ahol a férjjel szemben minimális igényt támasztanak: ne maradjon ki, csa-
ládszerető legyen.

(Befejező rész a következő számban)
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