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A különböző korú emberek a társadalom fejlődését, a mindennapi életben be-
következett változásokat más és más léptékben követik. Okoz-e ez a generá-
ciók között feszültséget? E feszültség meglétére és megnyilvánulási formájára
két kérdés feltevésével próbáltunk adatokat szerezni. Az idősebbektől (39 eset-
en) megkérdeztük: mi a véleménye a mai fiatalságról? 13 kérdőívben a kér-
dést a következő módon tettük fel: milyen különbségeket lát a szülők, nagy-
szülők és a fiatalok gondolkodásában, véleményalkotásában? Az első kérdésre
17-en nem adtak választ. Négyen a fiatalokról negatív véleményt alkottak.
„Nagyon igényesek, magaviseletük nem megfelelő." (Gépjárművezető, I. cso-
port.) „Nem fogadnak szót, nagy hajuk van, nem szeretnek dolgozni." (Tsz-tag,
I .csoport.) „Több tisztelettel lehetnének az idősebbekhez." (Tsz-tag, I. csoport.)
„Az általános tudásuk megvan, de sok százaléka magatartásával nem tudja azt
bizonyítani." (Tsz-tag, I. csoport.)

Ezen adatközlők a fiataloknak az idősebb generációval szembeni nem meg-
felelő magaviseletüket rótták fel. Vannak, akik egyértelműen a fiatalok párt-
jára állnak. íme ezek a vélemények:

„Többségében szorgalmas, becsületes, igyekvő." (Egyedül álló nő, X. csoport.)
„A mai fiatalok modernek, igényesek." (Mezőgazdasági gépszerelő, II. csoport.)
„önállóságra törekszenek amit helyeslek." (Tsz-tag, I. csoport.) „Tanulékonyak
és műveltek." (Tsz-tag, I. csoport.) „A mai fiatal se rosszabb, mint mi voltunk,
csak ők már másabbak, jobban meg merik mondani az igazukat és ez jobb.
Határozottabbak és egy kicsit önzők és szeretnek divatosan járni, de ez nem
baj, mert így kulturáltabbak. A hajukat pedig csak úgy hordják, mint a divat."
(Háztartásbeli nő, I. csoport.)

Többen a fiatalságról alkotott véleményükben kifejezik a saját beteljesületlen
vágyaikat, amelyek a mai fiatalok előtt lehetőségként szerepelnek. „Szeretem
nagyon a mai fiatalokat, igaz én már nyugdíj előtt állok, de azért nagyon
örülök, hogy nekik jobb a mai helyzetük, mint nekünk volt. Ügy a tanulás
terén ,mint a szórakozásban, kereseti lehetőségben." (özvegyasszony, X. cso-
port.) „Könnyebben élnek, modernebbül. Mi többet dolgoztunk. Tanulni is
jobban van lehetőség." (Űjságkihordó, X. csoport.) „A mi fiatalságunkhoz vi-
szonyítva sokkal több lehetőség van a tanulásra, amit többnyire ki is használ-
nak." (Traktoros, IV. csoport.) „Jobb, könnyebb a sorsuk." (Háztartásbeli nő,

csoport.) „Most a fiataloknak jó. Van kereseti lehetőség, meg van nekik min-
den adva. Szépen járnak." (Háztartásbeli nő, I. csoport.) „Sok idejük van. Mi
—4 órakor keltünk, ők meg 8-kor. Mennek a presszóba. Mi szabadon voltunk.
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Az a fiatal a mi időnkben úgy kimulatta magát, mert zene volt. (Tsz-tag, I. cso-
port.)

A véleményeket megismerve megállapíthatjuk, hogy az idősebbek (néhány
kivételtől eltekintve), ha ők maguk, különösen cselekedeteikben tartózkodnak
a változtatástól, de a fiatalok haladó gondolkodását elfogadják.

A fiatalok idősebbekről alkotott véleménye sokkal kritikusabb. A generációk
közötti különbségként általában éppen a változáshoz való hozzáállást látják.
Vannak, akik egyértelműen elítélik az idősebbeket.

„Szerintem a szülők egyformán gondolkodnak a nagyszülőkkel (nem min-
denütt!). A fiatalok bátrabban, szabadabban alkotnak véleményt. (Gyógyszer-
tári asszisztens, VI. csoport.) „A szülők nagyszülők leginkább régi, elavult gon-
dolkodásúak. Nehezen tudnak lépést tartani a rohanó életformával. Az időseb-
bek és a fiatalok véleményalkotása sokban különbözik." (Elektroműszerész, VI.
csoport.) „Nagy különbséget látok, mert a szülők mindig magukat hozzák fel
példának, azt hiszik az mindig jó, ahogy ők csinálták. Nem vesznek arról tudo-
mást, mennyire fejlődött a társadalom és mi nem akarunk úgy élni, mint ők.
(Ápolónő, VII. csoport.) „Általában a szülők jóra intők, aggódok, de ezt az aggo-
dalmat és jót akarást sokszor túlzásba viszik. (Szülésznő, VI. csoport.) „A szülők,
nagyszülők a fiatalokkal ellentétben a megrögzött rossz szokásokhoz is ragasz-
kodnak. Nem tudnak a fejlődéssel úgy lépést tartani, annyira megérteni a tár-
sadalom gyors fejlődését, mint a fiatal. A fiatal csak hallott a múlt keserűsé-
géről, de nem élte át, így nem is tudja úgy értékelni és viszonyítani a mához.
(Könyvelőnő, VI. csoport.)

Ez utóbbi vélemény összetettebben látja a problémát, és a fiatalok túlzásait
is elítéli. Mások különbséget tesznek a közép- és idős generáció között is. A
középgenerációt már közelebb érzik gondolkodásmódban a fiatalokhoz, mint az
idősökhöz. Lássuk ezeket a példákat!

„Nagyszüleim elmaradott gondolkodásúak voltak, mivel iskolai végzettségük
nem volt. Szüleim gondolkodása már teljesen olyan, mint a mienk. Négy gyer-
.nek minden modern dologra ráveszi." (Ápolónő, VI. csoport.) „A szüleim és a?
én véleményalkotásomban különbség nincs. A nagyszüleimmel már nem mindig
egyezik a véleményünk." (Tanuló, IX. csoport.) „Korcsoportok más és más a
véleményalkotás az egész életfolyamatról." (Raktárosnő, VII. csoport.) „Termé-
szetes, hogy mindenki a saját kora szellemében nevelkedett, nehezen álltak át,
ezért nem lehet elmarasztalni őket. Gondolkodásmód — életszemlélet — hét-
köznapi élet." (Művelődési előadó, X. csoport.)

A fiataloktól megkérdeztük azt is, hogy miben nevelné másképp gyermekét,
mint őt nevelték.

„Mindent őszintén meg fogok beszélni gyermekeimmel, semmit sem fogunk
előttük titkolni." (Ápolónő, VII. csoport.) „Talán abban, hogy többet beszélget-
nék vele a gondjairól." (Tanuló, IX. csoport.) „Taníttatnám, nem titkolnék el
előle az élethez szorosan kapcsolódó dolgokat." (Gyógyszertári asszisztens, VI.
csoport.) „Szabadabban." (Szobafestő, IX. csoport.) „A kulturális élet területén
másként nevelném. Például nem bálba vinném el, hanem olyan táncösszejöve-
telre, ahol hasonló korú, műveltségű fiatalok vannak." (Szülésznő, VI. csoport.)
„Sokoldalú, sokirányú gondolkodásra és cselekvésre. Könnyen tájékozódjon,
feltalálja magát." (Fűtésszerelő, VIII. csoport.) „Sajátos körülményeknek meg-
felelően. Övoda + napközi + önállóság." (Művelődési előadó, X. csoport.)
„Ugyanúgy nevelem, s ugyanúgy mindent megkap, mint én." (Ápolónő. VII.
csoport.)
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A lakodalmi előkészületben szomszé-
dok és rokonok egyaránt segítkez-
nek (birkahúsvágás)

A gyermekágyasok rokonoktól, szom-
szédoktól ebédet kapnak

Összegezve e kérdéskört, megállapíthatjuk, hogy a különböző korosztályok
eléggé harmonikusan élnek egymás mellett.

Az utcában egy államosított ház kivételével kertes családi házak vannak.
A tulajdonszerzésnek több módja előfordul. 17-en vették a házukat, 10-en a
szülőktől örökölték (ebből 7 esetben a feleség az örökös, gondviselés címén),
5-en újonnan építették. (Megjegyezzük, hogy a IV. csoport tagjai között nin-
csenek örökösök. Ez természetes, hiszen még fiatal családokról van szó. A VI.,
VII., VIII., IX. csoport tagjaitól nincsenek adataink.)

A Damjanich utcában 1978-ban 14 újtípusú sátortetős ház volt. A múlt szá-
zadban épített paraszt háztípus az 1960-as években még az egész utcára jel-
lemző volt. Ma már eredeti külső és belső formájában alig található meg. Az
átalakítások az ablakok kicserélésével kezdődtek. 30 házra került ,hármasab-
lak. A ház előtti eredeti kerek, vagy fűrészeléssel díszített faoszlopokat 20 ház-
nál cserélték fel betonoszlopokra. A ház előtt a tető meghosszabbításával széles
folyosót (gang) képeztek ki 17 esetben. Üvegveranda került 11 ház elé. E század
első felében épült 8 ház, amely a polgári ízlés terjedését mutatja. Az utcában
ma már csak 29 ház van, amelynek utcai homlokzata is meszelt (ebből 21 fehér).
A parasztházak kőporozása csak az utcai fronton általános. A ház többi oldala
és a gazdasági épületek fehérre meszeltek. Az utcában jelenleg 40 ház köporo-
zott, 2 malterozott. Az eredeti nádtető még 25 háznál megmaradt. Cserepes
tetejű 30 van. Palatetős 16 (az új házak között cseréptetős is van). A nádas pad-
lást jobban szeretik, melegebbnek tartják, azonban a tető javításához szükséges
nádhoz igen nehéz hozzájutni.

A kerítések többsége még mindig a hagyományos deszkakerítés. 11 háznál
szépen faragott kapufélfa díszíti még a kerítéseket. A kerítések építésénél még
ma is törekednek arra, hogy magas és zárt legyen: idegen ne lásson be. Ezzel
a nézettel magyarázható, hogy alig van az utcában léc-, drót- és vaskerítés.

A régi házak fala vályogból készült, az új házaké általában téglából (de ezek
között is van vályogház). A vályogfalú házat jobban szeretik az emberek,, ez
melegebb. A lakások többsége 2 szoba-konyha-kamrás. A parasztházak alaprajzán
nemigen változtattak, viszont a helyiségek más és más funkciót kaptak. A két
szoba a lakások többségében megmaradt. Az egyik szoba gyerekszobaként, ahol
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nincs gyerek, tisztaszobaként funkcionál. Az eredeti konyhából előszoba lett,
amelyet nem fűtenek. A kamrából konyhát alakítottak ki. Ebből egy kis részt
lerekesztettek spáiznak. 15 házból 8-ban a szoba burkolata padlós, háromban
téglás, háromban parkettás. Egy helyen linóleum borítja a tapasztott földet. A
konyhák általában mozaiklaposak. Előfordul a tégla és a padlóburkolat is. A
legtöbb helyen alsókonyha is van, amelyben általános a kemence, a berakott
kályha vagy a sparhelt. 1976-ban 15 házból 5 alsókonyhában kemence volt,
1 helyen a konyhában, 1 helyen a fürdőszobában. A szobákból az 1960-as évek-
ben kidobták a kemencét. Az utolsót 1978-ban szüntették meg. A szobákat álta-
lában cserépkályhákkal fűtik. A főzésnél kezd elterjedni a gáz, illetve a villany
tűzhely. Jellemző az is, hogy a spáizon kívül található még egy kamra, de ez
inkább takarmány tárolásra szolgál. Az utcában 3 utcai kút van. 51 udvarba
bevezették a vizet és kerti csap van. Elsősorban a fürdőszobával ellátott, új-
típusú házakban van bent a víz. Az utcában 15 fürdőszoba van (az I. csoportba
tartozó családok közül csak egy helyen van fürdőszoba). Az új házak kocka
alakú, sátortetős épületek, 3 kivételével 2-szobásak.

Az 1976-ban végzett mikrovizsgálat azt mutatja, hogy a lakásátalakítások
kora az 1960—70 közötti időszak. Ez egybeesik a helybeli termelőszövetkezetek
megerősödésével. Az 1960-as évek végén, a 70-es években viszont már inkább
új házakat építettek. Átalakítási tervek ma már csak ott vannak, ahol még ezt
nem valósították meg. A pénzt elsősorban új bútorra, műszaki cikkekre (pl.
autó), a gyerekeknek és temetésre gyűjtik.

Az 1976-os felmérés szerint az ittlakók nem vágynak el a kertes családi ház-
ból. „Emeletes házba" (OTP-, szövetkezeti lakás) senki nem kíván költözni. A
vélemények azt mutatják, hogy élet- és gondolkodásmódjuknak a családi ház
felel meg.

„Ehhez vagyunk szokva." (Üjságkihordó, X. csoport.) „Az kényelmesebb, de
olyanban nem szeretnék lakni." (Betanított munkásnő, V. csoport.) „A lányom
akart, de én nem szeretnék olyanba menni. Ez szép, csendes utca." (özvegy-
asszony, X. csoport.) „Az olyan lakás olyan, mint madárnak a kalitka. Mi job-
ban érezzük magunkat, ha valamit tudunk csinálni az udvaron." (Háztartásbeli,
IV. csoport.) „Nagyvárosi lakás se kellene, mert jobb, ha kert is van." (Háztar-
tásbeli nő, I. csoport.) „Nem bírnám ki, hogy baromfit, paprikát, mindent piac-
ról kellene venni. Akinek gyereke van, olyannak nem való. Olyan, mintha töm-
löcben volnának. (Háztartásbeli nő, IV. csoport.) „Én jobb szeretem a kertes
házat. Itt jobban lehet mozogni, ezt-azt csinálni. A gyerekeknek is jobb." (Ház-
tartáseli nő, III. csoport.) „Nem birok a négy fal között lenni. Ha ki akar menni
a szabad levegőre az ember, el kell otthonról menni." (Háztartásbeli nő, III.
csoport.) „Ezt szoktuk meg. Fel se tudnánk menni a lépcsőn." (Tsz-tag, I. cso-
port.) „Tán, hogy összedüljünk, ha felrobban a ház." (özvegyasszony, X. cso-
port.) — Megjegyezzük, hogy az adatfelvétel a szolnoki gázrobanás utáni héten
történt. — „Most is micsoda nagy szerencsétlenség történt Szolnokon. A gyer-
mekem jányáék nem messze laknak ahhoz." (özvegyasszony, X. csoport.)

A lakásfelszereltséget vizsgálva 12 elektromos cikk meglétére kérdeztünk rá:
a háztartási gépek ((mosógép, centrifuga, porszívó, hűtőgép), a kulturális esz-
közök (rádió,, televízió, magnetofon, lemezjátszó, fényképezőgép) és a közleke-
dési eszközök csoportjába (kerékpár, motorkerékpár, autó). A megkérdezettek
közül mindössze egy adatközlő válaszolta azt, hogy egyik eszköze sincs. Átlag-
ban 5,73 eszköz jut egy családra a 12-ből. (Az átlag alatt van az I., II., V., VIII.,
X. csoport és felette a IX., VI., III., VII., IV. csoport).
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LAKÁSFELSZERELTSÉG

Centrifuga
Mosógép
Hűtőgép
Porszívó

I.

4
18

6
4

II.

1
1
1
1

III.
1
3
2
3

IV.

2
5
3
3

V.

—
1

—
—

VI.

5
5
3
3

VII.
1
2
2
2

VIII.
1
1

—
1

IX.

3
3
1
1

X.

3
4
3
2

összesen
21
43
21
20

Rádió 18 2 3 7 1 4 2 — 3 6 49
Televízió 10 2 3 7 1 3 2 1 3 4 36
Magnetofon — — — — — 2 — — 1 — 3
Lemezjátszó 1 — — — — — — — — — 1
Fényképezőgép 2 — — 4 — 4 1 — — 2 13

Kerékpár
Motorkerékpár
Autó

18
6

—

1
2

—

3
2

—

7
5
1

1
—
—

5
1

—

1
—
—

1
—

—

3
3

—

6
—
—

46
19

1

A lakások háztartási gépekkel vannak legjobban felszerelve. Mosógép 9 ház
kivételével mindenütt van. A többi házimunkát segítő eszköz elterjedtsége köze-
pes: 47,5%. A közlekedési eszközök gyakorisági elmarad a háztartási gépektől
(42,6%). E csoporton belül azonban igen nagy a szóródás. Kerékpár 6 lakás
kivételével mindenütt van, autóval viszont csak egy család rendelkezik. Leg-
alacsonyabb a lakások kulturális célokat szolgáló eszközellátottsága (40,8%). Itt
is igen változó az egyes tárgyak száma. Legáltalánosabb a rádió. Mindössze
három családnál nincs. Utána a televízió következik. 36 tv van az utcában. Alig
van viszont fényképezőgép, illetve magnetofon, lemezjátszó.

Ez utóbbiból következtethetünk arra, hogy zenei igényüket elsősorban a rádió
elégíti ki. Ez az igény nem túl magas. E vidékre jellemző népdalokat alig lehet
gyűjteni. Zenei ismeretanyaguk elsősorban a magyar nóta. Ez jól megfigyelhető
a névnapi vacsorákon, lakodalmakban és egyéb összejöveteleken. Megfigyelé-
seink szerint temetéseken is igen kevés a halotti énekeket tudók és éneklők
száma.

1976-ban megvizsgáltuk azt is, hogy az elektromos cikkek vásárlása mikor
történt. A kerékpár és a rádió az 1930-as években tűnt fel az utcaszakaszban,
a személygépkocsi 1976-ban. A rádió ugrásszerű elterjedése az 1950-es években
volt. A televízió az 1960-as évek második felében lett általános. Ugyanekkori
vásárlásúak a motorkerékpárok. A háztartási gépek közül mosógépet vásárol-
tak legelőször. Mindenki igyekezett beszerezni a 60-as évek elején. A hűtőgép
és a porszívó azonban a 70-es évek befektetéseihez tartozik.

A lakások felszereltsége közepesnek mondható. Ezt a szintet általában úgy
érték el, hogy OTP-kölcsönt nem vettek igénybe. A lakosok l/4-e élt az OTP-
kölcsön lehetőségével. Leggyakrabban televíziót vettek OTP-kedvezményre.
(8 eset.) Hűtőgép és bútorvásárlás 3—3 esetben történt. Éppen, hogy előfordul
a mosógép, porszívó, centrifuga, szőnyeg, fürdőszoba-berendezés, kerékpár, fa-
anyagvásárlás 1—1 esettel. Különösen az I. csoport idegenkedik e fizetési mód-
tól (mindössze egy tv-t vettek így).

Már említettük, hogy a lakások többségében 2 szoba van. A két helyiség
berendezése azonban más és más. Ha középkorú szülők és gyermekeik élnek a
lakásban, az utca felőli szoba a fiataloké. Ide kerül az új bútor. A szülők a
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házasságkötésükkor kapott (vásárolt), az 1940—50-es évek stílusjegyeit magán
hordozó hálószobabútort használják. E szobák elrendezésére jellemző a páros-
ágy, a mellé helyezett éjjeliszekrények, a párosán elhelyezett ruhásszekrény,
az ablak közelében található toalett-tükör. Középen áll az asztal négy székkel.
Az idős korosztályhoz tartozók szobaelrendezése, ha parasztpolgári ízlésű háló-
bútoruk van, hasonló. A hagyományos paraszt-szobabelsőt tükröző elv már alig
érvényesül: az ágyak külön-külön a fal mellett állnak, előttük székekkel. A
szoba közepén van az asztal, mögötte a kanapé (mely a rengő vagy a saroklócát
váltotta fel). A szekrények nem törvényszerű, hogy egymás mellett álljanak.
Nincs is mindig két szekrény. Falitükör, falifogas, komód, láda egészítheti ki ezt
az együttest. A régi bútordarabok közül sokszor már csak 1—1 maradt a szo-
bában, a többi kikerült az alsókonyhába, kamrába vagy a padlásra.

A szobákban leggyakoribb a cserépkályha. A cserépkályhák elterjedése idején
(az 1960-as évek) a helyi Agyagipari Szövetkezet igen szép kályhákat készített.
Ezek sok helyen a lakás esztétikumát emelik. Előfordul azonban házi meg-
oldásként kemence és kályha közötti átmenet is. A cserépkályhák vegyes tüze-
lésűek. Az 1976-os adatközlőink közül csak 7-en fűtötték télen mind a két szo-
bát és konyhát. Egy szoba-konyhát 6-an fűtöttek (közülük ketten az alsókony-
hában tüzeltek). Két családnál csak a szobában tüzeltek télen.

Az év nagy részében viszont legtöbbet a konyhában vagy az alsókonyhában
tartózkodnak. Az étkezés fő helye a konyha, a tv-nézéés a szoba. Olvasni mind-
két helyiségben szoktak.

A mindennapi étkezésnél a hagyományos ülésrend megváltozott. Amíg régen
a családfőnek volt mindenütt azonos helye, via úgy látszik a feleségek helye
az állandó. Ök ugyanis általában az asztalnak a tűzhelyhez közel eső oldalánál
foglalnak helyet. A család legtöbbször vacsoránál és tv-nézéskor van együtt.

A lakások fala általában színes, hengerezett. Közkedvelt a vajszín-, rózsa-
szín-, zöldalap (ez utóbbi a konyhákban) és rajta arany, ezüst mintázat. A fala-
kat leggyakrabban családi vonatkozású fényképek díszítik. 15 családból 3 he-
lyen nincs a falon fénykép. A többi családnál összesen 162 fénykép van a falra
akasztva. Elvétve előfordulnak reprodukciók, rézkarcok, szőnyeg a falon. Elter-
jedt a falvédő, a subakép, a fiatalok szobájában az újságkivágások. Gyakori
jelenség a népművészeti termékek falra függesztése valamint az úti emlékként
őrzött suvenir-tárgyak. Lakásdíszként használnak még porcelán, fajansz nippe-
ket, üveg- és porcelánkészleteket (poharak, csészék). A dísztárgyak a szekrény-
sorok vitrin részében, a szekrények, a tv, a rádió tetején és a toalett-tükrön
vannak. Előfordulnak üveggyűjtemények is a szekrény tetején. Az ágyakon,
heverőkön ajándékba kapott, vett, de leginkább saját készítésű díszpárnák
vannak (főleg hímzettek). A szobákban gyakori a szőnyeg (13-ből 12 lakás-
ban van).

A szobákban főleg télen cserepes virágok is díszlenek. Legáltalánosabb a
kaktusz. De megtalálható a jegecske, kálla, pálma, aszparágusz, filodendron,
szanzaviéria, fikusz, viaszvirág, gumifa, sásoslevelű. A virágoskert legközked-
veltebb virágai a krizantém, rózsa, szegfű, tulipán, muskátli, dália, palatinusz,
őszirózsa.

Az egy utcabeliek általában ismerik egymást. Beszélő viszonyban azonban
csak 20—30 házzal vannak. Legszorosabb a kapcsolat a szomszédokkal. Ez 5—6
házat jelent. Megkülönböztetnek első, hátsó, udvarlábas, átellenben levő, szem-
közi szomszédot. A portájukkal határos telken élőket tőszomszédnak nevezik
Legtöbbször ez utóbbiak közül kerül ki a legjobb, legbizalmasabb szomszéd.
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A szomszédok általában a napszaknak megfelelően köszöntik egymást (jó
reggelt, jó napot, jó estét). Főleg a nők, ha nincs túl nagy korkülönbség közöt-
tük, tegezik egymást és szerbusszal köszönnek. Csak ha messzire utaznak vagy
ha megköszöntik egymást, akkor ,,csók"-kal is kifejezik jó kívánságaikat. A
keresztnéven szólítás általános, de ha valamelyik családról beszélnek, akkor a
családnevet említik (pl. Baranyiék, Magyarék). A férfiak találkozáskor kezet
is fognak egymással.

A kapcsolatot azonban elsősorban az asszonyok tartják. Naponta többször ki-
kinéznek a kapuba, aki éppen kint van az utcán, azzal „szóba elegyednek". A
tőszomszéddal a kerítésen keresztül is szoktak beszélgetni. Egymás házába csak
akkor mennek be, ha a beszélgetésen kívül más céljuk is van (tejhordás, beteg-
látogatás, kölcsönkérés, pénzváltás, vásárlás). A szomszédokkal való találkozás
legrendszeresebb alkalma reggel a csordahajtás, utcaseprés, este a tejhordás.
Idősebbek ki szoktak ülni a kapuba is. A korábbi évtizedekben a kútrajárás is
lehetővé tette a rendszeres találkozásokat. A tanyázás, a téli esték közös eltöl-
tése ma már igen ritka. A fonóról közvetett emlékeik vannak. Az idősebbek
tudják, hogy az anyjuk vagy a nagyanyjuk fiatal korában font. Hol az egyik
háznál gyűltek össze, hol a másiknál. Később ebből közös kézimunkázás lett.
A háznál történő kukoricafosztásra már többen emlékeznek.

Aki a szomszédba átmegy, általában nem ül le. A megvendégelés se szokás
hétköznap. Ha éppen akkor sül ki a tészta, mikor, a szomszéd asszony jön,
abból megkínálják. A beszélgetés témája mind az, ami nap, mint nap történik,
„a mindennapi dolog": milyen az idő, mi újság van, a gyerekek hogy vannak,
mit milyen áron lehet kapni a piacon, a boltban, ki halt meg, kinek lesz az
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esküvője, mit láttak a tv-ben stb. Szinte mindenki tudja, hogy szomszédai
közül ki vásárolt az utóbbi fél évben autót, villanytűzhelyet, gáztűzhelyet,
hűtőgépet, bútort. Számontartják egymás örömét, bánatát (az unoka paphoz
ment férjhez, a lakodalom alatt meghalt a nagypapa, karamboloztak, a malac
megdöglött). Tudják, kihez mikor ki jött (Pestről hazajött a szomszéd fiú, Imre
estéjén itt voltak a gyerekek az unokákkal együtt, vasárnap bejöttek a Berek-
ből a menyének a testvérei is). Sőt, mindenki kötelességének érzi, hogyha a
szomszéd asszony felmegy a piacra, a boltba, „odanézzen, nem keresi-e valaki".
Ha valahol zörgetnek, szinte több szomszéd kinéz és az idegent tájékoztatja,
de azt is megkérdezik: mi járatban van. Ha hoznak valamit a szomszédba (pl.
terményt), beengedi őket, hogy a kapun belül tegyék le. A vízdíjat, villany-
számlát, rádió-, tv-nyugtát a szomszédok mindig kiegyenlítik. Ha valaki hosz-
szabb időre elutazik családjával, elsősorban egyik rokonát kéri meg, hogy
legyen „helytartó": végezze el a ház körül adódó munkákat, elsősorban az
állatokra vigyázzon. Előfordul azonban, hogy a legjobb szomszédot kérik meg
e teendőkre. Kis gyereket is szoktak átadni a szomszédba, ha szülei a boltba,
a piacra mennek vagy tengerit törnek stb. A szomszéd gyerekre vigyáznak,
rászólnak, de sohasem ütik meg. Süteménnyel, gyümölccsel, csokoládéval, zsí-
ros kenyérrel kínálják, de főtt étellel ritkán.

A szomszédok egymástól ritkán kérnek kölcsön. Elsősorban gazdasági esz-
közöket: kapa, ásó, fűrész, gereblye. villa, kasita, szecskavágó — természetes
dolog kölcsönkérni és kölcsönadni. Pénzt sohasem kérnek szomszédtól. Pénzt
felváltani azonban visznek a szomszédhoz. A konyhára való dolgokat kölcsön-
kérni szégyennek tartják, de előfordul: só, paprika, ecet, kenyér, hólyagpapír.
megjegyzik annak a nevét, aki sűrűn jár a szomszédba kölcsönkérni. Az idő-
sebbek még ismerik azt a hiedelmet, hogy kovászt, tojást kölcsönadni nem
jó. A kölcsönkért mennyiséget mindig megviszik. A kölcsönkérésnél gyakoribb
és elfogadottabb gyakorlat, hogy ha valaki megy a boltba, megkérdezi a szom-
szédot, nem kell-e valamit hozni az élelmiszerboltból. Hivatalos ügy elintézését
sosem bízzák szomszédra. A szomszédok egymástól elsősorban tejet vásárol-
nak. Egy-egy háznak állandó, évtizedes „kuncsaftjai" vannak. Mindennap
ugyanannyi tejért (általában 1 liter) érte mennek és a hónap végén fizetnek.
A zacskós tejnél drágábban adják a házi tejet. Más termékeknél egy kis
engedményt szoktak adni a szomszédoknak (zöldség, gyümölcs, kis csirke,
tojás), de nem annyit, mintha rokonnak adnák. Állatot egymástól nem szoktak
venni.

A szomszédgyerekek játszóközösséget alkotnak. Gyakori, hogy 10—15 gye-
rek is együtt játszik az utcán vagy a gyepen. Mindig van egy-két idősebb,
aki kivívja magának az irányítónak járó tekintélyt. Korábban a közös játék-
hoz hozzátartozott a munka is (libalegeltetés, malacőrzés). Reggelenként isko-
lába is egy csapatban igyekeznek az utcabeliek. A barátok, barátnők azonban
már nem az utcabeliek közül, de általában ugyanazon városrészen lakók közül
kerülnek ki. Szomszédlegény udvarlása szomszédlánynak előfordul, de ebből
ritkán lett házasság.

A szomszédok ismerték, számontartották egymás családját, rokonságát
szülőket gyerekeket, menyet, vőt. unokát, testvéreket). Tudták, kinek merre volt
a tanyája, földje, kertje. Mindezt azért is könnyebb számontartaniok, mert
jórészt egyféle volt a kertjük, földjük.

A szomszéddal közös kút csak egy helyen fordult elő. Itt egyben rokonok
is voltak a szomszédok és eredetileg összetartozott a két telek. E kút javítása
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is közös feladat volt, míg harag nem lett a két szomszéd között. Egyébként
az utcában néhány család évtizedek óta haragban van egymással, amit min-
denki tud, de idegennek nem mondják el. Ez az utca közös titkai köze tarto-
zik. Tartós harag általában rokonok között és örökösödés miatt van. Előfordult
néhány évig tartó harag ásó kölcsönkérése miatt is, de a családban történt
haláleset feloldotta a haragot.

Azon házak kivételével, amelyek portája a gyepre nyúlik le, mindenkinek
van a szomszéddal közös kerítése. Kialakult és örökített szokásjog, hogy a ház
hátuljával egy vonalban levő kerítés („ami pécében van") a háztulajdonosé,
az előtte levő a szomszédjáé. Az udvarláb felől közös a kerítés a szomszéddal.
Általában közösen csinálják, javítják.

A legtöbb kerítésen a ház mellett a szomszédhoz van egy kiskapu. Van, ahol
ezt egy elmozdítható kerítésdarab helyettesíti. Régen ezt gyakrabban hasz-
nálták. Hogyha a szomszédhoz mentek, nem kerültek körbe az utcára. Ma már
elsősorban tapasztáskor, tetőjavításkor, meszeléskor használják. Van, ahol
be is szegezték és kapuként már nem funkcionál.

Vannak olyan ünnepek, amikor az itteni szokás szerint illik átmenni és
megköszönteni a szomszédot. Névnap, karácsony, húsvét, újév, pünkösd ezek
az alkalmak. Leginkább délután kopogtatnak be a szomszédhoz köszönteni.
Ilyenkor a jókívánság mellé ajándékot nem szokás vinni. A köszöntőket meg-
vendégelik. A szomszédok közül kerültek ki régen a tréfacsinálók (disznótor-
kor „lőttek"), a menyasszonynézők. A közelebbi szomszédot lakodalomba is
meghívják. Szükség van a munkájára. Az ilyen meghívásokat generációra
visszamenőleg számontartják és gyermekük esküvőjekor viszonozzák. Disznó-
torra nem mindenütt hivatalos a szomszéd.

A szomszédra baj esetén is számítanak. Ilyenkor fontosabb, mint a rokon,
hiszen közelebb van, hamarabb érik. A szomszéd orvost hív, enni ad a beteg-
nek, gyógyszerért megy, üzenetet visz a rokonainak, meglátogatja a beteget.
Halál, temetés esetén is kötelességének érzi a jó szomszéd, hogy segítsen. Elő-
fordul, hogy felöltözteti a halottat, vagy „hírt ad", kiássa a sírt, „behúzza a
sírt", házőrző lesz vagy tiszteletét teszi a temetésen (fekete ruhában megjele-
nik), ahol fekete csokrot tűznek a férfi kalapjára vagy a kabátjára. Van, aki
1—2 hétig meg is gyászolja a jó szomszédját. Bajban mindig segítenek a szom-
szédok egymásnak. Az utóbbi 15 évben két villámcsapás is sújtotta a Dam-
janich utcát. A tűz láttán mindenki ment segíteni a bajbajutottakon. Az egyik
esetben éppen a segíteni akaró szomszédot és leányát érte halálos áramütés.
Évekig emlegették ezeket az eseteket.

* * •

A Damjanich utcát megvizsgálva levonhatjuk azt a következtetést, hogy
Karcag e szélső utcája elindult a változás útján, de még erősen kötődik a
hagyományos paraszti élet- és gondolkodásmódhoz. A családok útja a paraszt-
ból lett munkáscsaládok felé vezet. Jelenleg az idős generáció mellett azok a
családok a leghagyományőrzőbbek, ahol a feleség háztartásbeli. Gazdálkodá-
sukra és életmódjukra kettősség jellemző: a munkahelyen nagyüzemi, otthon
a kisparasztihoz hasonló háztáji gazdálkodás. Jövedelmük nagy részét már az
átalakításokra, új technikai eszközök vásárlására költik, de gondolkodásmód-
jukban még parasztok. Az utca, mint lokális közösség működése élő. A rokoni
kapcsolatok tartása mellett erős a szomszédsági kapcsolat is. A segítés mellett
az ellenőrzési funkció a legelevenebb.
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