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IMREH ISTVÁN 


ELÖLJÁRÓBAN 


Nehéz ma a tudatnak nyertesként versengenie a létezés gyors vál- 
tozásaival. Nem könnyű a ma emberének alkalmazkodnia a módosuló 
életrendhez, az új életvitelhez, és azt sem láthatja, ismerheti fel köny- 
nyen, hogy világa merre halad, s benne milyen irányt vesz az ő és az 
ő népének, maradékainak sorsa. Annak, aki nem vállalója az elsodrott- 
ságnak, az öntudatlan létnek, annak gyötrő gondja az, hogy rendeznie 
kell viszonyát ezzel a megszelídített, de pusztulással is fenyegetett ter- 
mészettel, a javakat mind nagyobb bőségben és változatosságban ontó, 
fogyasztásukra s élvezésükre ösztökélő termelői szerkezettel, a véle járó 
munkaviszonyokkal, valamint az elmagánosító vagy közösségi igazodásra 
serkentő politikai rendszerekkel. Meg kell tehát találnia helyét a világ- 
ban, s ehhez ki kell alakítania azt a mi valóságunkból megalkotott és 
emberre szabott értékrendet, amelynek jegyében tudatos jövőformáló- 
ként forrhat egybe más, véle egysorsú és egyakaraton lévő emberekkel. 
Mindezt tudva szegődtünk ezúton is az objektív társadalmi valóság fel- 
tárására vállalkozó tudománynak, a szociológiának, még közelebbről pe- 
dig a társadalomrajznak, a szociográfiának a hírverőivé. 


Elöljáróban talán az is elégséges volna, ha elmondanók: hosszú- 
hosszú évtizedek óta ez az első magyar nyelvű szociográfiai kötet, amely- 
hez olvasókat toborozunk. Lemaradásunk bántó, és tudományosságunk 
annál is inkább elmarasztalható, mert világszerte megnövekedett a szo- 
ciológiai érdeklődés, hazai viszonylatban pedig régi hagyományokra ala- 
pozottan, új, nagyszerű lendülettel, köteteket sorakoztatva egymás mellé 
jelennek meg a változó valóság feltárását szolgáló írások. Az 1971-es 
esztendőben már az eredmények felmérésére is sor került. Megjelent 
A román szociológia ma (Sociologia românească azi) című kötet, amely- 
nek előszavában olvashatjuk: „A román szociológiának számottevő ha- 
gyományai vannak, értékei, amelyek régóta elemeivé váltak a nemzet- 
közi szociológiának. De csupán a szocializmus az a társadalmi-művelő- 
dési rendszer, amely az összes szociológiai diszciplínák számára képes 
biztosítani mind a páratlan fejlődési lehetőségeket, mind az alkalmazás 
széles területeit. A napjainkbeli romániai marxista szociológia előtt nem- 
csak a hagyományok gazdagításának és továbbfejlesztésének, hanem szá- 
mottevő minőségi ugrás végrehajtásának lehetősége is megnyílott. Az 
RKP olyan kedvező feltételeket teremtett a szociológiának, hogy – ha 
volt is idő, amikor a társadalomkutatók jogosan mondhatták, hogy erő- 
feszítéseiket nem támogatták és nem értékelték – ma ütött az órája 
annak, hogy ellenkezőleg ő tegye fel a kérdést: mindent megtettek-e, 
amit megtehettek, azért, hogy a nekik ajándékozott bizalomnak megfe- 
leljenek?” 


Mindaz, amit a kutatás területeit sorra véve, még csak az indulás 
első szakaszát lezáróan, ez az egyetlen kötet is felsorakoztat, valamint 
az egy esztendő válogatott termése több mint két íven át áramló bibliog- 
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ráfiájának bősége bizonyítja azt, hogy a valóságfeltáró lendület, ha ön- 
magát sarkallóan, önmagával elégedetlenül is, de az új hagyományok 
teremtéséhez már elvégezte az alapozást. 


A romániai szociográfiai irodalom további fejlődését külön, tágabb 
összefüggésben részletezzük majd, hiszen az erdélyi magyar társada- 
lomvizsgálók hagyományait követve, a Gusti-iskola eredményeit nép- 
szerűsítők útján tovább haladva – ez is feladatunk. Most azonban csak 
a magyar nyelvű szociográfiai irodalom ütembeli lemaradását panaszol- 
juk, és a terhes adósságtörlesztés első rátájának fizetésekor, az első 
kötet szárnyrabocsátásakor megtesszük azt, ami sajnálatos kötelezettsé- 
günk: beismerjük: mi alig-alig észrevehetően éltünk a számunkra is fel- 
kínálkozó lehetőségekkel. 


Ez annál is bántóbb, mert az évszázadok rendjén a hazai irodalom 
egészén belül a mi hozzájárulásunk sem volt jelentéktelen. Mind az ered- 
mények, de még inkább a valóságfeltáró kísérletek, akarások síkján ösz- 
tönző erejű példák sokasága követeli meg a folytatást. Az önismeretre 
törekedés parancsáról kell szólanunk; arról, amit a közösségi életösztön, 
a legegészségesebb szemlélet követelt meg mindenkoron, amikor világ- 
változásban kellett tájékozódni. Zrínyi Miklós mondotta, és azóta is 
számtalanszor szebbnél szebb változatban született újjá ez a nekünk 
mértékszabó önvizsgáló állásfoglalás: „Én nem hízelkedhetem, édes nem- 
zetem, tenéked, hogy hazugságommal dícsérjelek. Hanem én megmon- 
dom magadnak fogyatkozásidat olyan szívvel és szándékkal, hogy meg- 
ismervén magad is, reformáld vétkeidet.” 


* 


A hagyományok gyökerei mélyre nyúlnak. A társadalomismeret, 
egyben az önismeret fogózkodót kínáló soraira már a krónikák lapjain, 
a napjaik históriáját rögzítők szavaiban is rátalálhatunk. Ez természe- 
tesen még nem társadalomrajz, és a szociológiához is csak adalékokat 
kínáló, hiszen e tudományág nevét is csak 1837-ben írja le majd Auguste 
Comte. Az emberközi kapcsolatokról, a társas lét formáiról gondolkodók, 
arról vallomást tevők sorát mégis jogosan kezdhetjük azokkal, akik mint 
Szamosközy István, majd hosszú évtizedek múlva például Bethlen Miklós 
vagy Rettegi György, Újfalvy Sándor és annyian társaik közül emlék- 
írókként, naplókat, feljegyzéseket fogalmazókként tudósítottak koruk 
társadalmi állapotairól. Apor Péter Metamorphosis Transylvaniaeja pedig 
– bármennyire a régit sirató és elfogultsággal vádolható – már 1736- 
ban valóban a „változás”-okat megfigyelő íróember munkája. 


Azok közül, akik már tudatosan fordítják figyelmüket az ország 
állapotrajzának megalkotására, a példát mutató az a Bél Mátyás, aki 
(l. Notitia ... 1735–1742) már nemcsak leírja, amit megért, megélt, 
megfigyelt, hanem helyszíni gyűjtéssel, a statisztikai felmérés eszközei- 
vel is él, és a köznapi tevékenységek, a paraszti rétegek iránt is érdek- 
lődést mutat. Véle egysorban említhető az erdélyiségbe jobban beletar- 
tozó Benkő József, aki főművében, a Transilvaniában (I–II. 1777–78) 
a XVIII. század második felében szintén a teljesség igényével fordul 
a maga világa felé. Az állami szintű hadi, politikai jelenségek körét 
túllépve ő a honismereti jellegű kérdések vizsgálatáig, a természet és 
társadalom erőinek felméréséig is eljutott. Ez az államismereti iskolától 
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elinduló és már a felvilágosodás fényeit is tükröző (részben kiadatlan) 
alkotás szintén csak soreleji eleme annak a seregnyi topográfiai, föld- 
rajzi s már mind több statisztikai anyagot is egybefogó munkának, ame- 
lyeknek szerzői között olyan jelentős kutatókat találunk, mint Schwart- 
ner Márton, Magda Pál, Fényes Elek; majd pedig e vonulat egyik jelleg- 
zetes műveként Kőváry Lászlónak 1847-ben megjelent Erdélyország sta- 
tisztikáját. 


A központi irányítást és igazgatást szolgáló, a társadalmi rend alap- 
törvényeit elfogadó, de a javítás, jobbítás szándékával élő, gondolkodó 
és cselekedni vágyó tisztségviselők szintén hagytak ránk társadalomle- 
író műveket. Sajátos műfajunk ez is. A legjellegzetesebb példája a 
katonai főparancsnok Hadik András felterjesztése. Ő 1769-ben nyújtotta 
be emlékiratát, jelentését Bécsnek, rendkívül alapos elemzését adva az 
erdélyi viszonyoknak, reformokat, intézkedéseket is javasolva. Megelőz- 
te őt Daniel István 1744-ben, aki szintén Erdély bajairól és azok orvos- 
lásáról értekezett, s követte őt Fridvaldszky János, a tudós tanárember, 
átfogó javaslatokat tartalmazó általános gazdasági tervezetével. (A ko- 
lozsvári levéltárban pedig még más hasonló, válságot jelző kéziratot is 
találunk, nem is szólva az országgyűlési bizottságok munkálatairól, ame- 
lyeket szintén az jellemez, hogy a helyzetfelmérést követi a változtatás 
irányának és módjának kijelölése.) 


Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságnak, az 1793 és 1806 között 
tevékenykedő tudós társaságnak kohójában is forrt a honismertető gon- 
dolat, és hőjét szintén a felvilágosodás eszméitől kölcsönözte. A tervek 
között szerepelt egy enciklopédia gondolata is, amely Erdély történel- 
mét, földrajzát, a művelődést éppúgy ismertetni kívánta, mint ahogyan 
ezúton is szolgálni akarta az országrész polgárias fejlődését. 1796 után 
egyre sűrűbben szólottak a „honismeret” fontosságáról, amelyet a nem- 
zeti öntudat ébresztésének eszközeként is becsültek. Megvitatták a sta- 
tisztikai adatgyűjtés jobb módját, szóba került a néprajz is, majd főleg 
1806 után az iparosítás igénye ösztönözte Zeyk Dánielt, Bolyai Farkast, 
Teleki Józsefet arra, hogy a társadalmi-gazdasági helyzet felmérését szor- 
galmazzák. A Haza esmértetésére több tervezet is készül, de az ered- 
mények ebben a lassan a reformerség mértékismerő radikalizmusától is 
rettegő korban nem érnek be, hiszen ahogyan Bolyai Farkas mondja itt: 
„nagyokat nem lehet álmodni”. 


A szabadságot, függetlenséget kivívni akarók, a társadalom új rend- 
jére törekedők az 1848-as márciusi napok előtt az útleírások, útirajzok 
műfajában találtak olyan közlési formára, amely irodalmi mezbe öltö- 
zötten lényegében társadalomleírást nyújt az olvasónak. A Nyelvmívelő 
Társaságnak Péteri Takács József már tanulmányba foglaltan írta meg 
a Honi utazásokról szóló módszeri tanácsadásban, hogy az író „figyelje 
meg a lakosok életmódját, a munkához és a természethez való viszo- 
nyát, a táj sajátos jellegét és természeti kincseit”, s mindezt a nem- 
zet jóléte, jövendője érdekében. A társadalompolitikai, a pragmatista 
szándék, a reformkor harcos szemlélete megteremti ezt a közvetleneb- 
bül és publicisztikai úton gyorsabban hatni tudó műfajt, amely a kül- 
földi utazók, Széchenyi, Wesselényi és mindenekfelett Bölöni Farkas lá- 
tásmódját is tükrözve vált tantárggyá a forradalmat előkészítő iskolában. 


Igaz, az 1830-as évektől a magyar nyelvű haladó sajtó is jobb 
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lehetőségeket kínál. Élnek is vele, és ötvöznek egybe a bírálnivaló jelen- 
ben valóságot és jövendőlátást, földrajzot, statisztikát, néprajzot, napi 
élményt s históriai reminiszcenciát – s mindezt küszködve az irodalmi 
formával. Szentiváni Mihály, Ürögdi Nagy Ferenc, id. Zeyk János, János- 
falvi Sándor István, Téglási Ercsei József s annyian mások tartoznak 
ebbe az úttörő táborba. Az utazás divatja című kötetében (1973) Egyed 
Ákos őket sorakoztatja fel, bennünket is felmentve a további elemzés- 
től. Annyit azonban még el kell mondanunk, hogy kötetnyi terjede- 
lemben Kőváry László Székelyhonról (1842) szóló honi utazásában is 
testet ölt ez a fajta honismertető szociográfia. 


Módszertanilag a reformkori társadalomvizsgáló még szoros össze- 
tartozásában kívánja ábrázolni a földet és az embert, a jelent s az ezt 
meghatározó múltat. Ezt tükrözik az első tudományosabb igénnyel meg- 
írt megyei monográfiák. Hodor Károly például azt tűzi ki feladatául, 
hogy Doboka vármegyének „természeti, polgári, erkölcsi, gazdasági, tudo- 
mányos, egyházi és hadi, múlt és jelenkori mivoltát” tárja fel. Kozma 
Pál Zaránd megye monográfiáját a Tudós Társaság 1846-i felhívása nyo- 
mán írja meg. Abban pedig az áll, hogy: „Készíttessék bármely... vár- 
megye vagy terjedelmesebb vidék vagy nevezetesebb város történeti, 
földirati és statisztikai leírása...” 1848 után ezt a hagyományos utat 
járja Orbán Balázs is, aki legendássá váló nagy munkájának azt a cí- 
met adja: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s 
népismei szempontból. 


Ezeket a „népismei”, „enciklopédiai” módszert kialakító úttörőket 
tehát az is jellemzi, hogy a természeti környezetben elemzik a nép 
„társas viszonyait”, a látott, a hallott, az írott információs anyagot egy- 
beötvözően, oly módon, hogy a jelen múltba ágyazottan és jövendőt kém- 
lelve szóljon az olvasóhoz. 


Ami pedig a szerzők magatartását illeti – Jancsó Elemér, Szabó 
T. Attila, Jakó Zsigmond, Benkő Samu s mások tágabb körben elemezték 
már azt, hogy az írástudóknak abba a seregébe tartoznak ők is, akik vál- 
lalva az alkotást, a nép szolgálatát, magukra vették a nemzeti létért való 
felelősségteljes küzdelmet is. 


* 


A transylvan magyar társadalomkutatás című – részletes és e kér- 
dések iránt érdeklődőknek oly hasznos – tanulmányában (1938) Szabó 
T. Attila az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának is szere- 
pet tulajdonít „abban a monográfia szerkesztési buzgalom”-ban, amely 
például Benkő Károlyt arra sarkallja, hogy a már polgárivá váló társa- 
dalomban mind a csík-, gyergyó-, kászonszékieket, mind a marosszékieket 
megyei monográfiával ajándékozza meg. Ez a műfaj és vizsgálódási for- 
ma terebélyesedik és válik lassan uralkodóvá, hosszú évtizedek során, 
otthont nyújtva a szociográfiainak minősíthető vizsgálódásoknak is. Külö- 
nösen a századforduló idején megnövekvő buzgalom és érdeklődés rend- 
jén születik meg Alsó-Fehér, Szolnok-Doboka, Szilágy, Arad vármegye 
monográfiája, majd a főleg az anyagi életviszonyok vizsgálatára vállal- 
kozók sorozata keretében Máramaros, Csik, Udvarhely, Maros-Torda, 
Kolozs megyék állapotának rajza. A honismeret, a helytörténet ebben a 
formájában a szerkesztők közös munkáját, többek összefogását is igé- 
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nyeli már, és ezeknek a munkaközösségeknek olyan irányítói válnak 
ismertekké, mint Tagányi Károly vagy Petri Mór, a közgazdasági monog- 
ráfiák szerzői közül pedig olyan kiváló és szerény munkásai a honis- 
meretnek, mint Kozma Ferenc, Nyegre László, T. Nagy Imre, Téglás 
Gábor, Barabás Endre és így tovább. 


Az egységesebb múltú, több közös vonást hordozó megyei életkeret 
vizsgálata, a kisebb szerves egységek kutatása – közöttük most már az 
egy falunyi mikrokozmoszé is – a XX. század elején gyökeresedett meg 
és vitt közelebb az önálló, a társadalmi tudományok egészében külön 
státust kivívó szociológiához. 1901-től már van külön Szociológiai Társa- 
ság is és megjelenik az első folyóirat, amely társadalomtudományi jellegű, 
a Huszadik Század. 


A századfordulón a földrajz, a statisztika már önállósult, külön disz- 
ciplína az etnográfia is, és ez jellemzi mindazokat a tudományokat, 
amelyek az államismereti, népismereti írásokban még egybeolvadottan 
jelentkeznek. Az önállósulás természetesen még nem teljes. A biológiai 
szociológia például a jogbölcseletben, vagy például Somló Bódog szokás- 
jogról szóló értekezésében is megvalósulási terrénumra lelt. Annál izgal- 
masabb azonban az a fejlődésvonal, amely a kisebb társadalmi alaku- 
latokig – most már a faluig is – elviszi a társas lét kutatóit, sőt a 
vizsgálatnak sajátos módszertani elvei is születnek. Ismét erőteljessé 
válik a politikai töltet, a bírálati tartalom – és ne feledjük: okkal –, 
hiszen az alig kiharcolt és kiépült tőkés életrend már válságjelenségekkel 
terhes, és érzékelhető a robbanásveszély is. Ebben a tudományos, tár- 
sadalmi fejlődésmenetben a jövőtől radikálisabb változást várók, soraik- 
ban már a marxizmust is vállalókkal, még a tudományos publicisztika 
eszközeivel harcoltak. Emellett a valóság puszta tényeinek feltárása – 
és ez a szorosabban vett társadalomrajznak már akkor jelentős súlyt 
biztosított – az uralkodó renddel való szembefordulást is jelentette. 
E körből példaként Braun Róbert emelhető ki, az, aki az első világ- 
háború előtti években Lippa helyzetét veti egybe egy olaszországi kis- 
városéval, megírja az Adatok a vidéki munkásság életéhez. Marosvásár- 
hely szervezett munkássága című tanulmányát, majd A falu élettanához 
gyűjtött adatokat Maroscsicsérről. 


Megjelenik tehát már a sajátos eszközökkel kutató, kis életkeretben 
a jelenségeket leíró társadalomrajz. Jellemző az, hogy immáron polgár- 
jogot nyer a kutatásban a városi szegénység, a munkásság, s az, hogy 
a változásokkal vívódó paraszti lét is a figyelem homlokterébe kerül. 
A falvakról szóló beszámolók, leírások tömege jelzi mind a közügyek 
iránti érzékenység megnövekedését, mind pedig a „falukutatás” hagyo- 
mányainak megteremtését. (Bővebben szól minderről Gáll Ernő Tegnapi 
és mai önismeret című tanulmánykötetében, valamint Egyed Ákos A 
megindult faluról szóló szövegközlésben.) 


Volna ok, a hagyományok futó számbavételénél, a bírálatra is. 
Az oly sok szeretettel nyomon követett diszciplínánk ugyanis még ekkor 
is fejletlen, a legjobb színvonalú úttörő országokétól elmaradt, elméleti 
eredményeket kevéssé hasznosító, s a valóságfeltárás is inkább leírás, 
mint alap az elméleti igényű általánosításhoz. Mi azonban ezt tudva is 
– az önérzetet épen, a jó társadalmi közérzet szintjén tartó büszkeség- 
gel – zárhatunk le egy hosszú korszakot, tudván, hogy dús és értékes 
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az a honismereti, népismereti keret, amely nálunk is dajkálta az önálló- 
vá serdülő szociográfiát. Művelői sorában jövendőn munkáló, művelt és 
szolgálatvállaló férfiakat találunk, akik ha nem is tudták mindenkoron 
a világ élvonalába tartozóan művelni tudományukat, a legértékesebb 
művekből tanultak és a legjobbakhoz méretkeztek. 


* 


A két világháború közé eső időszak a robbanások, a társadalmi 
csapások kora, új igazodást követelő volt. Forradalmak, polgárháborúk, 
forrongások, új életrendező elvek születése és próbája, új szerkezetű 
társadalmak kialakítási kísérletei teszik világviszonylatban emberpró- 
bálóvá ezt a két évtizedet. A kisebbségi sorba hanyatlottak számára 
– a két évtizednyi, kataklizmák között csak lélegzetvételre is alig 
elég időben – még külön súlyos problémákat vetett fel az eligazodni 
vágyás. Az eszmei zűrzavarban fogózkodókat keresők, a válság-érzet hatá- 
sára is, mindinkább a társadalom tudományai felé fordultak. A népi 
világ kutatása ily okok miatt is vonzotta magához azoknak a romániai 
magyar fiataloknak számbelileg is megnövekedett táborát, akik a bajok 
forrásvidékét akarták felfedni, akik tartozni akartak valahová – miután 
az uralomgyakorló makrostruktúrában hely számukra nemigen jutott. 
Közösséget kerestek, értelmiségi létüknek értelmet adó társadalmi hátte- 
ret, támaszt a létbizonytalanságban, szolidaritást a megmaradásért folyó 
küzdelemben. 


Itt és ekkor a válságban vergődők, a falutól alig elszakadottak, a 
paraszti világhoz még ezernyi szállal hozzákapcsoltak, valamint a kis- 
emberek gyermekeiből oly nehezen és oly kevesen tanultakká váltak 
java – a szegénységbe süllyedt földművelők felé sodródott. Az ilyen 
irányba elkötelezett népi értelmiségiek eléggé sokan voltak, már csak 
azért is, mert a forradalmi tanácsmozgalom leverése után a számbe- 
lileg túlsúlyban lévő paraszti nép latens ereje kínált számukra védelmet, 
egybeforrásra alkalmasnak tűnő közösségi menedéket, nemzetiségi erő- 
tudatot és lehetőséget a szolgálatra, ami nélkül nincs igazi írástudói 
létezés. Falun lehetett még erőt sejteni. Itt – a népi hagyományok 
letéteményeseinél – lehetett önértéktudatot adó művelődési kincseket 
is felkutatni és felmutatni. Itt lehetett vezetésre szorultakra is ráta- 
lálni, olyanokra, akiket gyámolítva az olyan nyomasztó kisebbségi érzet- 
től, fölöslegesség-tudattól valamelyest menekedni tudott a közösség me- 
legére áhítozó értelmiségi. 


Az út, amelyen jártak, minősülhetett helytelen irányba vezetőnek, 
tévelygésekre csábítónak, de nem volt véletlenszerű. Volt hagyománya 
tartalmában és abban a magatartásformában is, amely a társadalomvizs- 
gálatban a jobbulás, a javítás reménységének, a jövőszolgálat lehető- 
ségének horgonyát vetette. Ily módon a sajátos viszonyok a szociológiá- 
nak egy még mindig a társadalmi-politikai harc színterén cselekvő for- 
máját, a falukutató szociográfiát tartották fenn. Természetesen ezen az 
általános vonulaton belül világnézetileg, politikai tájékozódás tekinteté- 
ben igen sok árnyalat, színezet tagolta csoportokra azokat, akiket az 
fűzött egybe, hogy elsősorban a parasztság, a falu szemszögéből mérle- 
gelték a társadalom problémáit. 
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Módszerileg két sajátos kutatási forma vált hatást gyakorlóvá. Egy- 
felől a monografikus szociográfia kínált szakszerű mintát, másfelől az 
irodalmi szociográfia ösztönzött közvetlen és gyors hatású harcos önis- 
mereti írásokra. Az eredmény: e két önmagában is sajátos véglet között 
az átmeneti formákban testet öltő kísérletek sokasága. 


Nincs terünk e szép kezdeményezések és hagyományteremtő írások 
elemzésére. Beszámolt róluk Venczel József (A falumunka és az erdélyi 
falumunka mozgalom, 1935), Szabó T. Attila – már említett 1938-as 
írásában –, Gáll Ernő a tegnapi és mai önismeretet nyomozva (1975-ben), 
és készül Balázs Sándor részletes kritikai tanulmánya ennek a korszak- 
nak oly sokszínű önvizsgálati munkásságáról, annak szemléleti változá- 
sairól és variánsairól. Az elődök, az ösvényt-taposók útján viszont végig 
kell sietnünk. 


Az értelmiségi radikális vonalat Turnowsky Sándor a Korunkban 
viszi tovább. Adatok a vidéki munkásság életéhez (1929) című tanulmá- 
nyában megismétli Braun Róbert felvételét a marosvásárhelyi munkás- 
ság életviszonyairól, majd Braun Róbert is megismétli maroscsicséri ku- 
tatását (Századunk 1936). És társukként említhető Aradi Viktor is, aki 
a marxizmus felé tájékozódóan a román paraszti rétegek sorsáról tudó- 
sítja a magyar olvasókat. Munkájuk azonban igen nehéz, hiszen hiány- 
zik valaminő szociológiai egyetemi katedra irányító hatása, nincs intéz- 
ményes keret, amely a kutatás anyagi feltételeit biztosítaná, az állami 
hatósági szervek részéről pedig nem támogatás, hanem jogos vagy indo- 
kolatlan gyanakvás kíséri azok munkáját, akik a társadalomvizsgálatot 
egyénileg végzik. A Korunk, az Erdélyi Fiatalok, a Hitel, az Erdélyi 
Tudományos Füzetek, de még az irodalmi lapok – az Erdélyi Helikon, 
a Pásztortűz – is keretet, közlési lehetőséget kínálnak a szociográfiá- 
ban munkálkodóknak. Folyóiratuk azonban – bár alapítási kísérletek 
is akadnak – nincs. Ilyen feltételek közepette kell sokra értékelnünk 
például Kovács Katona Jenő írását (Egy kallódó szilágysági falu, 1937) 
amely a Korunkban jelent meg, vagy Nonn Györgynek (Telepes község a 
határmentén, 1938) a Hitelben publikált faluvizsgálatát. Igen jelentősek 
Venczel Józsefnek a statisztikai megalapozottságú, valamint Jordáky La- 
josnak a kolozsvári munkásság életviszonyait felmérő írásai. 


A szervezeti keretek megteremtésének gondolata, nem véletlenül, 
a válság időszakában foglalkoztatja leginkább az értelmiségi fiatalokat. 
1930-ban indul meg az Erdélyi Fiatalok Faluszemináriuma, amely bár 
elsősorban a toborzásnak, a telkesítésnek, de már programformálásnak, 
a felkészülésnek is a műhelye. Eredményei ismertebbek, de ez nem 
menthet fel az alól, hogy Mikó Imre több község vizsgálata nyomán meg- 
született munkájára ne utaljunk. Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés 
(1932) ugyanis tükrözi mind a románság felé az együttélésben utat törő 
szándékot, mind a marxizmust is tudatosító forrásként használó radika- 
lizmust. Terjedelmesebb falu-füzete e körben még Demeter Bélának és 
Gyallay Papp Zsigmondnak jelent meg. Ezeknek a szakszerűség útját- 
módját kereső fiataloknak a körébe tartozott Balázs Ferenc is, aki a 
Rög alatt (1936) és A zöld árvíz (1937) című könyveiben villantotta fel 
a vallomásos irodalmi falukutatás szép egyéni formáit. 


Az önismeret fórumaként felfogott társadalomvizsgálat sajátos tenni- 
valóit 1936-ban Venczel József összegezi. Ez, szerinte: „...amolyan sta- 
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tisztikai kimutatás népünk számarányáról, elszórtságáról, foglalkozás- 
beli megoszlásáról, gazdasági erőinek mennyiségéről és lehetőségeiről, 
közművelődésünk helyzetéről, egészségügyi viszonyainkról, egyházi és 
társadalmi szervezeteink szerepéről, a román államban megszerzett köz- 
művelődési, gazdasági és társadalmi-politikai súlyunkról, másrészt őszin- 
te bírálat önmagunkról...” 


Jellemző az is, ahogyan a Vásárhelyi Találkozó gyakorlati kíván- 
ságként iktatja programjába azt, hogy fontos feladat: „A néprajz és 
társadalomkutatás megalapozása és intézményessé tétele.” Erről vallott 
már 1937 tavaszán a Független Újság körkérdésére válaszolva többek 
között Jancsó Elemér is, arról szólván, hogy a cél: a kisebbségi magyar 
valóság szigorú felmérése, és Balogh Edgár is: „Szociográfiáról, reális 
népismeretről van szó mindenütt, a katolikus diákoknál éppen úgy, mint 
a Korunk gárdájában.” 


A társadalmi várakozásnak megfelelni akaró kisebb tanulmányok 
seregéről nem téve említést, a számunkra oly sokat jelentő előzmények 
sorában Bözödi György könyvét kell megemlítenünk. A Székely bánja 
(1938) már egy sorozatnak (Erdély felfedezése) kívánt első könyve lenni. 
Műfajilag ahhoz az irányzathoz csatlakoztatható, amely az irodalom 
eszközeivel, túllépve a szakmunkák rideg tényfeltárási módján, kívánt 
társadalmi önismeretre nevelni. Hatása igen nagy volt. Az Erdélyi Encik- 
lopédia sorozatban ezt követte Nagy István Külvárosa, amely „Ismeret- 
len Erdély” sorozatcímmel is jelzi a valóságfeltáró szándékot. A Kül- 
város megszólaltatójának küldetésvállalása még messzebb esik a szak- 
tudományi vizsgálattól. Jelzései azonban az irodalmiasság köntösében 
is új területet, népi létformát feltáróak. Utánuk Vámszer Géza szaksze- 
rűbb könyve, a Szakadát (1940) ismét egy faluhoz vezérel s annak alapos, 
sokszínű ismertetése. 


Bábony története és települése (1939) Szabó T. Attila tollából már 
egy más, hagyományosabb utat követő. Néprajz, történelem, recens je- 
lenségek együttes vizsgálata ez, és jelentős azért is, mert korábbi együt- 
tes kiszállás eredménye, tehát az új, monografikus kutatási móddal is 
kísérletező. 


* 


Méltánytalanság, súlyos tévedés volna eszmei síkon ma felhány- 
torgatni mindazt, ami történeti távlatban jól iskolázott utódoknak már 
könnyen felfedezhető tévelygés. A mi korunk fejlett, intézeti, nagy kö- 
zösségeket mozgató, intézményi társadalomvizsgálója is pálcát törhet a 
módszerbeli fogyatékosságok fölött. Van tehát bőven bírálni való, de 
még inkább van olyan tiszteletre méltó hagyomány, amely előtt a to- 
vábbhaladásra készülően tisztelegnünk kell. Ilyen útravalónak kínálkozó 
az elnyomottakért, a nép fiaiért, a szegénysorban élő munkásokért, pa- 
rasztokért, valamint a nemzetiségi sorsért és jövendőért való értelmiségi 
felelősségvállalás. Egy életet betöltő parancs ez, akár Gaál Gábort, akár 
Balázs Ferencet vagy annyi más küzdelmes, áldozatvállalóan jövőt mun- 
káló sorsot szemlél mintát keresve a mai társadalomvizsgáló. Azok, akik 
a két világháború között a magyarság népi állományát, a szórványkér- 
dést, az oktatásügyet, az életviszonyokat kutatták, szép – tájainkon 
messze túlsugárzó értékű – példáit teremtették meg a minden haladó 
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román törekvéssel való egybefogásra. Ahogyan a Gusti-iskola méltatása, 
szerettetése sugárzik a kor legjobb magyar fiataljainak írásaiból, az a 
mának is fontos mondanivalót hordozó üzenet. 


A társadalom általános mozgásirányának kitapintása szintén olyan 
sajátosság, amely a világhoz kapcsolta az erdélyi magyar szociográfu- 
sokat. Legjobbjaikban megérlelve annak tudatát, hogy a társadalom egy 
rétegének, egy nemzetiségi csoportjának sorsa sem változtatható meg 
különállóságában, csupán az egész szerkezet egyetemes összefüggésrend- 
jében. 


A világháborús évek, az újabb társadalmi kataklizmák, válságok 
természetesen nem kedveztek a szociográfiai kutatásnak. A Venczel Jó- 
zsef vezette fiatalok intézményi-társadalmi támogatást kérelmezve, s 
az egyetemi hallgatók kutatókedvére, népet szolgálni akaró önzetlen- 
ségére alapozva szervezték meg a bálványosváraljai falukutató tábort. Ez 
a többéves, a falukutató írók cselekedetre lelkesítő politikai radikaliz- 
musát, lendületét és a Gusti-iskola módszerességét ötvöző váraljai kuta- 
tás az anyaggyűjtés fázisában rekedt meg. Ízelítőt adott azonban a 
több tudományt egybefogó, több kutatót együttes munkára serkentő mo- 
nografikus módszer lehetőségeiből. A kalotaszegi jogszokás-kutatást szin- 
tén csoportosan végezték az egyetemi hallgatók. Az Erdélyi Tudomá- 
nyos Intézet keretében folyt a Borsa-völgyi vizsgálódás is – de a külön- 
álló egyéni elemzések (megjelent egy népegészségügyi és egy népzenei 
kötet) szakmai síkon nem biztosíthattak módszertani kibontakozási lehe- 
tőséget. 


A Korunk megszüntetése, a háborús évek mind erőteljesebb véle- 
kedést korlátozó és üldöző rendje természetesen mind a szociológiának, 
mind az ahhoz szolgálattételével kapcsolódó szociográfiának súlyos nehéz- 
ségeket okozott. 


A szocialista társadalom építésének megnyíló lehetősége kezdetben 
ígérte a folytatást, és a lázas tervezgetések az egyetem társadalomtu- 
dományi tanszékein dolgozókat is mozgósították. Az itt még működő 
Erdélyi Tudományos Intézet-részleg a történeti, szociográfiai és a nép- 
rajzi kutatást helyezte előtérbe. (Sor került bukaresti gustiánus fiata- 
lokkal egy kajántói együttélés-kutatás megszervezésére is.) Jordáky La- 
jos társadalomtudományi intézeti munkaközösség egybeforrasztásán mun- 
kált, Venczel József a monografikus kutatás és a statisztikai felvételezés 
módszerét oktatta. Az első népi egyetemeken ezek a diszciplínák nagy- 
számú érdeklődő hallgatóságot toboroztak, az Egyetemen pedig a szak- 
szemináriumokban folyt a társadalomismereti szemléletmódok vitatása. 
A diákság Móricz Zsigmond Népi Kollégiuma szintén tervezte a monog- 
rafikus társadalomkutatások folytatását, de addig is a háború utáni 
életviszonyokat mérte fel, a kolozsvári háztartási költségvetések százai- 
nak, a változó piaci áraknak statisztikai nyomonkövetésével. 


A szociográfia, miként maga a társadalom is, olyan öröklött szerke- 
zettel indult tehát, amelynek számottevő elmaradottságból kellett a kor- 
szerűségbe átlendülnie. Ez a folyamat nem lehetett zökkenésmentes. Tor- 
zulásai a társadalomkutatást is eltérítették a valóságos folyamatok tüze- 
tes tanulmányozásától. Saját, önálló kutatás helyett, nemcsak hosszú 
távon, hanem napi vonatkozásban is, elvi magyarázatokkal igazoltunk 
tervezéseket, eljárásokat, döntéseket, mellőzve a valóságfelmérő kutatást. 
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A 60-as évek azonban ezen a megtorpanáson is túlsegítettek. Ismét 
fellendült, sőt országos viszonylatban nagyon gyorsan a nemzetközi él- 
vonal számára is figyelemre méltót termelővé vált a hazai szociológia 
és melléktudományai. Ebből a munkából kell nekünk is kivennünk 
részünket, hiszen az általános, országos fejlődésnek összetevő eleme az, 
ami mivelünk történik, s van olyan eleme is a fejlődésnek, amely sajá- 
tosan, elsősorban minket jellemez, tehát bennünket érdekel. 


* 


A tudatos társadalomépítés nem nélkülözheti az igazság kutatását, 
a módszeres, pontos valóságfeltárást. Szabédi László szavaira kell emlé- 
keznünk: „Nem igazságok termelésére és propagálására, hanem igazsá- 
gok felfedésére és tudatosítására kell törekedni. Mert az igazság nem 
terem, hanem van; azelőtt is van, mielőtt ismernők, és miután megis- 
mertük sem változik; van, ha kedves is nekünk, s van, ha nem szeret- 
jük is; van, ha hirdetjük is, és van, ha le is tagadjuk. Aki repülni akar, 
nem azzal segít magán, hogy letagadja a földi nehézkedést, hanem azzal, 
hogy belekalkulálja számításaiba.” 


Már megjelent és még nyomdafestéket nem látott írásokból ennek 
a gondolatnak a jegyében szerveztük egybe első kötetként (a nyelvészet, 
a néprajz, a történelem és a zenetudomány mellé felsorakoztatva végre) 
a társadalomkutatást is. Hagyományokat kívánunk folytatni és együtt- 
működni mindazokkal, akik a hazai önismeret munkásai. A szerzők nem 
szakemberek. A legfiatalabb végzi csupán közülük hivatásként ezt a 
munkát. A többi zömmel mindenféle tudományágból verbuvált tanár- 
ember, aki a valóságkutatás hívó szavára önkéntesen táborba sietett. 
Van közöttük népért élő lelkész, a paraszti sorsért aggódó tisztviselő, s 
végül akad soraikban egyszerű, falujáról valló földműves ember is. Fel- 
készültségük, szociológiai tanultságuk változó. Általában jellemzi azon- 
ban őket az ősi erdélyi forma: a mintákból tanulás. Az önművelés mellé 
társul az egyénileg, néha talán magánosan is végzett munka. Közös 
bennük a felelősségtudat a jövendőért, eleven a tennivágyás és élő 
annak tudata, hogy szolgálatot kell vállalniok. 


Erdély sok tájegységéről valók. Székelyföld és Kalotaszeg küldött 
elsőként több hírhozót, de Szilágy s a Szeben-vidéki szórvány is jelent- 
kezett. Azt, hogy sem a szűkebb szülőföld munkaközössége, sem vala- 
minő tudományos intézmény nem öleli egybe őket – tanúsítja a mód- 
szerek különbözősége is. Abban hasonlítanak egymásra, hogy kisebb 
társadalmi formációt vizsgálnak. A nemzetiségi életrendnek valóban ezek 
az életegységei. A magyar nemzetiség egészének szintjére elemzéseikkel 
nem juthattak fel, hiszen ilyen vizsgálódásra csak intézményes keretben, 
összefogottan, központi irányítással vállalkozhattak volna. 


Módszereikben sem egységesek. Tudják ugyan, hogy „a jelenségek 
értelmezését megelőzi a jelenségek felfedezése”, ez a feltárómunka azon- 
ban többféle. Akad közöttük jelenségeket kvantifikáló, statisztikát ké- 
szítő, egy kis egység minden adatát egybegyűjtő, s olyan, aki minta- 
vétellel készít reprezentatív statisztikát. Az ankét, a kérdőív is hasz- 
nálatos, a tényanyag azonban sokaknak életük része, tudatukba ivódott 
valóság, s azt sorakoztatják fel a „méréssel” megismert társadalmi való- 
ság mellé. Szerzőink egy része a módszerrel való találkozás friss élmé- 
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nyét az olvasóval is meg kívánja osztani, míg mások feltételeznek vala- 
melyes szakmai jártasságot; s van olyan is, aki módszerre nem is gon- 
dol, közli azt, amit elmondandónak érez. 


Stílusukban is ott kísért egyeseknél a falukutató irodalom sok for- 
mai eleme. Azonban kevesebb a lírai oldottság, a szép, a tettekre moz- 
gósító szavakba öltözködött hevület. Több a tényeket a maguk valósá- 
gában rögzítő, szárazabb, a szociológiai fogalmakat is kereső, az új disz- 
ciplína kifejezési nehézségeivel is küszködő írás. Együtt azonban – bi- 
zakodóan hisszük – a sokféle szó egyként akarja mondani a mi való- 
ságunkat. 


A közölt tanulmányok némelyikében történetiséggel is ötvöződik 
mai világunk képe. Hagyományos már ez minálunk, de az is szintén 
igaz, hogy minél számottevőbb egy folyamat, annál szélesebbnek kell 
lennie annak az időbeli keretnek, amelyben értelmeződik. Örökségünk 
a néprajzi gyűjtés is, ami át-átszövi egy-egy jelenség köreit, életsze- 
rűbbé téve, sajátosságait felmutatva. 


Szemléletmódjukban az is közös, hogy írásaik mélyen gyökereznek 
a romániai társadalmi valóságba. Bekapcsolódásukat nem az ünnepé- 
lyesség szintjén, nem nyilatkozati formában tanúsítják, hanem azzal, 
hogy az egész ország lüktető ritmusába és életrendjébe ágyazottan kö- 
vetik nyomon a magyar népesség, falu vagy család dolgait. Ott pedig, 
ahol közvetlenebb az összefonódás, együtt is vizsgálják a magyar és a 
román lakosság problémáit. 


Tudatunkba ivódottan él az a gondolat, hogy a szociográfia politikai 
jellegű műfaj. Azzá minősítette gondolatainkban az az elkötelezettség, 
amivel népet és haladást szolgálni akaró értelmiségiek ezt a szellemi 
munkát cselekedték. A valóságfeltárás, a társadalmi valóság puszta té- 
nyeinek megmutatása – láttuk a múltban gyakorta – egyben az igaz- 
ság kimondása és így ellenzéki politikai cselekedet is volt. A mi forra- 
dalmi politikánk belülről szemlélve a változások, a szüntelen társada- 
lomalakítás politikája. Egyéni, szerzői bátorság tehát ma ahhoz kell, 
hogy a tudatban helyesen tükröződő valóságot a felfedezője meg is 
fogalmazza, hiszen a szilárd rend keretei között parancsoló szükség a 
társadalomalakítás, kell a jó irányú változtatást javalló intellektuális ra- 
dikalizmus. A szocialista társadalom és jövendőnk követeli meg tehát 
például a partikuláris érdekeken való felülemelkedést, de a sajátos érde- 
kekhez, értékekhez való ragaszkodást is. Az objektivitást szerzőink álta- 
lában a kötelező magatartás alaptételeként tisztelték, tudva azonban 
azt, hogy az elkötelezettség nemcsak társadalomrajzot, hanem társada- 
lompolitikát is igényel tőlük. Éppen a társadalomépítésben való részvé- 
telük követeli meg, hogy néhányszor jelenségeket minősítsenek, valamit 
elmarasztaljanak, vagy a beavatkozáshoz utat mutassanak. 


Egészében véve azonban tudjuk, hogy az első s így nagyon jelentős, 
s egyben kezdőn botladozó lépéseinket tesszük. Módszerben, szemlélet- 
ben, megformálásban bizony nagyon érződik a hosszas kényszer-pihenő 
hatása. Időt, szaktudást és munkálni vágyó jószándékot felhasználatlanul 
hevertetni, veszni hagyni károsodás nélkül egy tudományágban sem le- 
het. Az országos szintemelkedés és a hagyományok rangos volta azon- 
ban – tudjuk – gyorsabbá is teszi a felzárkózást. 


* 
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Minden emberi közösségnek ma már elsőrendű kötelezettsége az, 
hogy népességállományát számba vegye. A demográfián belül, de ezen 
már túl is, e kategória mozgásrendjét sem hanyagolhatjuk el. A köte- 
tünkben első helyen éppen az ilyenszerű népességállománybeli változá- 
sok állanak. Jelentőségükről már Venczel József is szólott: „1950 és 1969 
között – a szocialista iparosítással összefüggő tervszerű népesség-átszer- 
vezés következtében – az agrár-mutató 74-ről 51-százalékra csökkent, 
és ez világosan mutatja, hogy az addig halmozódó »álló« agrárnépfölös- 
leg folyamatosan és fokozatosan átment az ipari és szolgáltatási foglal- 
kozások körébe. Egy emberöltővel előbb a viszonylagosan nagy és moz- 
dulatlanságában nyomasztó agrárnépsűrűség, ma az ütemesen kisebbedő 
agrárnépességi többlet mennyiségileg fokozódó és minőségileg mind vál- 
tozatosabb formákban kibontakozó mobilitása a fő kérdés. A társadalmi 
alapstruktúrára közvetlenül ható összetett folyamat ez, és tanulmányo- 
zása a konkrét szociológiában a ma időszerű legfontosabb tárgykörök 
egyike.” A kelet-európai parasztság, és kereteiben a mi parasztnépünk 
is, megrekedt a feudalizmus hosszú évszázadaiban; olyan élet- és szokás- 
rendszerbe, olyan társas formációkba gyökeresedett bele, hogy az alig 
évszázadnyi élettartamú tőkés rendszer az „ősi” életforma bomlását in- 
díthatta csak el és megszülhette a paraszti létezési mód csődjét. Ezt 
a parasztságot és legjellegzetesebb társadalmi alakulatát, a falut vizs- 
gálják többségükben, most már a gyökeres átalakulás stádiumában, szer- 
zőink. Ezt indokolja az, hogy sokan közöttük falun élnek, a falukutató 
hagyományok is ösztönzőek, de legfőképpen az, hogy ez a falusi mobi- 
litás, az új exodus az, amely valóban egyik legszámottevőbb kérdésünk. 
Mi történik népünkkel, hová telepszik és a lakóhelyét, foglalkozását 
megváltoztatva hogyan fordul el hagyományoktól, művelődési, magatar- 
tási rendszertől, miként szakad ki az őt hajdan oly szoros pántokkal ma- 
gába záró falu közösségéből? 


Az, hogy fogyó vagy növekedő-e a népesség száma, szintén nem kö- 
zömbös és nem is jelentéktelen kérdés. Életerőnk, életkedvünk kérdé- 
séről, népi jövendőnk, sajátos kultúránk sorsáról, annak alapjáról van 
szó. Ezért általános a család iránti érdeklődés, a népgyarapodási prob- 
lémák boncolgatása nemcsak Kalotaszegen, hanem az udvarhelyi táj- 
egységben vagy Szeben vidékén is. Minden népességi változás mögött 
ott állanak a változó életviszonyok. A közölt tanulmányok vagy a de- 
mográfiai problémákhoz kapcsoltan, vagy külön is ezért elemzik a ke- 
reseti lehetőségeket, az embert megmozgató és megváltoztató új munka- 
feltételeket, munkaviszonyokat. 


A változó életforma sodrában élők szellemi érdeklődésének vizsgá- 
lata szintén ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, éppen úgy, mint a falu 
felé tartó értelmiségi exodus a maga sokrétű és nem könnyen megold- 
ható gondjaival. 


Tematikailag még sokszínűbbnek is kellene lennie kötetünknek. 
Egyelőre ennyire tellett erőnkből, de azért úgy véljük, szerzőink nem 
tájékozódtak helytelenül. 


A tanulmányok, szintén erdélyi módra, egyszerre gondolnak a szak- 
tudomány fejlesztésére és arra, hogy az olvasóközönségben élesszék a 
napjaink problémái iránti érdeklődést, egyéni sorsuk gondjai közepette 
láttassák meg velük az őket egybefogó közösség hasonló nehézségeit, te- 
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gyék őket önmaguk tudatosan élő kortársaivá. Minden írás dokumen- 
tum is egyben, szakszerű vizsgálaton, tényismereten nyugvó vallomás- 
tétel mirólunk az unokák és még távolabbi nemzedékek számára. Ugyan- 
akkor fokmérői ezek a dolgozatok annak is, hogy milyen szinten, milyen 
módon tudunk jelenkorunkról helyesen ítélkezni. Végül választott disz- 
ciplínánknak lényegéhez tartozó szervező, formáló elv: a feltárt valóság- 
gal kapcsolatos állásfoglalás. Bizakodunk tehát abban, hogy a kiszélesedő 
társadalomkutatás nyomán gyarapodni fog az informálás elfogadásán 
túllépő, a feltárt világhoz a változtatás szándékával viszonyuló maga- 
tartás is. 


* 


Idő- és térkategóriák változásának jegyében zajlik az életünk; a 
hajdani évszázadok megállapodottságát, a társadalom viszonylagos moz- 
dulatlanságát gyors átalakulások és növekvő térbeli mozgékonyság vál- 
totta fel. Ebben a fejlődésmenetben óhatatlanul megváltozott a nagyobb 
és kisebb közösségek viszonya is. A legátfogóbb, az állami keret mind 
több szállal köti magához az egyént, és mélyebben hatol be a kiskö- 
zösségek életébe is. A makro-környezet, a társadalom uralkodó rendszere 
a kiscsoportokból álló mikro-környezetre is nagyobb hatást gyakorol. 
Jó volna, ha a jövendőbéli – e kötet folytatásaként végzett – szociográ- 
fiai kutatás a nemzetiségi csoportot, a várost, a falut, a munkahelyet, 
a lakhelyet, iskolát, baráti kört vagy a családot ebben a makro-környe- 
zettel való kölcsönhatásban is elemezné. Valójában tehát a kisebb tár- 
sadalmi alakulatok és az azokat közvetlenül meghatározó külső feltéte- 
lek egységének feltárása is szükséges volna. 


Jövendőre gondolóan, azt is fel kell vetnünk, hogy a legjelentősebb 
életkeretté a város válik. A településszociológia az urbanizáció problé- 
máját eléggé hangsúlyossá tette. A falu helyett tehát a várost kutassuk? 
Valóban szükségesnek látszik a gyérülő népességű faluból a városba 
kísérni el a rural-exodus alanyát és felkutatni a megnövekedett helyi 
városiasodás jelenségeit. Régen, a már vázolt szociográfiai érdeklődés- 
ben a parasztság felé fordulás indoklásaként emlegették azt, hogy ez 
a népcsoport a magyar nemzetiség megtartó erőforrása, hiszen már csak 
számszerűleg is több mint háromnegyede a lakosságnak. Ma ez a paraszt- 
ság fogyó irányzatot mutató, s jóllehet ma is jelentős, hiszen mintegy 
felét teszi ki a magyar népességnek, számottevő része vált és naponta 
válik munkássá, a szolgáltatások körében dolgozóvá, tisztviselővé, értel- 
miségivé vagy félagrárius életformában élővé. Ennek a metamorfózis- 
nak a kutatása sem lehet falura vagy városra korlátozódó, hanem csak 
mindkettőre kiterjedő. 


A falusi életkeretben az etnikailag egységesebb települések köre tör- 
ténetileg kialakult forma volt, amelyhez sajátos kultúra is társult. Az 
urbanizáció nemcsak specifikus foglalkozási struktúrát, életmód-válto- 
zatokat, társadalom-lélektani jellegzetességeket tesz uralkodóvá, hanem 
a hagyományos szokásrendbe ágyazott és etnikumhoz kötött műveltséget 
is átalakítja. A tudományos-technikai forradalom időszakának sodrában, 
a változó élethelyzetben új értékrend formálódik, új életelvek születnek, 
a városlakó ember új módon kísérli meg szórakoztatóvá és széppé, tar- 
talmassá tenni az életét. Az urbanizáció tehát művelődésváltást is 
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jelent, és számunkra nem közömbös: mi vész el, mit adunk fel, és mi 
az, amit nyerünk, vagy miként ötvöződhet új és régi, hagyományos és 
korszerű szükségletből született érték. 


A városiasodás kereteiben megnövekedett a szervezetek jelentősége 
is. A régi települési-foglalkozási kisközösségek – a faluközösség, utca- 
negyed, céh, állattartó vagy gyümölcs-, szőlőtermesztő egyesülések – 
kora lejárt. A társadalmi szervezetek viszont időlegesebbek, hagyomány- 
talanabbak. A polgári szerkezetben ugyanakkor a túlságosan hidegre váló 
társadalmi organizációk gyanúsakká váltak: az elidegenedés formai kere- 
teiként is emlegetik őket. Az sem közömbös tehát, hogy a falu és város 
lakosságcseréjének során sikerül-e a szorosabb emberközi kapcsolatok 
melegét átmenteni, s kialakulnak-e erőteljesebb mi-tudattal élő kiskö- 
zösségek a korszerű városias társas kapcsolatok rendszerében. Ezért kell 
a városra költözöttnek a lakótelepére, negyedébe, tömblakásába is utána- 
menni és mind a gyárban, mind más munkahelyi egységekben szemügyre 
venni őt. 


Az, ami a szociográfiai kötetekből a jövőben már semmiképpen sem 
hiányozhat, az a változó tudat vizsgálata. Annak a feltárása, hogy mind 
a családban, mind a hagyományátadás és az új szemléletre nevelés kö- 
reiben miként alakul, formálódik újjá a hajdani falusi székely, szilágy- 
sági, bihari vagy kalotaszegi, s milyen tudattartalommal él a gyereke. 
Az iskolaszociográfia ezért nem lehet például csupán a társadalmi mobi- 
litás fokának felmérője, jóllehet az sem közömbös, hogy az egyes népes- 
ségi – foglalkozási, etnikai és más – kategóriák számára mennyire 
„nyitott” a társadalom. 


A jövendőre gondolás jegyében zárjuk e sorokat, tudván, hogy mi- 
ként e kötetben ma, úgy másokban holnap ismét egyesíteni fog bennün- 
ket az új emberi társadalom munkálóival a szociográfiát újjáépítők 
kalákája. 
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MAJOR MIKLÓS 


KERESET ÉS ÉLETSZÍNVONAL EGY SZILÁGYSÁGI FALUBAN 


A felszabadulást követően hazánk gazdasági, társadalmi szerkezete 
– mint ismeretes – gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az ugrás- 
szerű iparosítás foglalkozási átrétegződést idézett elő. A mezőgazdasági 
foglalkoztatottak száma országunkban több mint két millióval csökkent 
(az 1950. évi 6,2 millióról az 1975. évi 3,8 millióra, ill. 74,1%-ról 37,8%- 
ra). A foglalkozási átrétegződés következményeként megszűnt a falu 
és a mezőgazdaság közel teljes, kölcsönös megfelelése. A mezőgazdaság 
uralkodó jellegének eltűnése és a többi ágazat (ipar, szolgáltatás) súlyá- 
nak növekedése a falvakban bizonyos mértékig közelebb vitte falvaink 
foglalkozási struktúráját a városokéhoz. Egyre kisebb lesz a kifejezetten 
mezőgazdasági jellegű települések aránya, a falvak nagy többsége ve- 
gyes profilúvá válik. 


Természetesen e nagyméretű gazdasági átalakulás nagy hatással volt 
és van a falusi népesség jövedelmi színvonalára, és az ezen alapuló 
fogyasztás révén a kereskedelmi és általában az ellátottsági helyzetére, 
összességében az egész életszínvonalra, a lakosság életmódjára. 


Az életszínvonal alakulásának vizsgálata összetett és bonyolult fel- 
adat. A társadalmi-gazdasági folyamatok a felszabadulás óta igen sokszor 
alakították, rendezték, módosították a falusi népesség struktúráját. Ma 
már bizonyos szempontból elég nehéz az egymásra épülő változások ha- 
tását, az életszínvonal alakulása szempontjából elemezni, annál is in- 
kább, mert a falu hagyományosan viszonylag egységes társadalmi be- 
rendezkedése megszűnt; nyitottabbá vált, s a társadalmi mobilitás új 
lehetőségei alakultak ki. 


Tévednénk azonban, ha azt állítanók, hogy mindezen nagy válto- 
zások hatására a lehetőségek a legmagasabb életszínvonal elérésére a 
falusi népesség számára is minden tekintetben egyformán adottak. A 
falusi népesség életszínvonala még elmarad a városban élőkétől, bár a 
különbség egyre csökken. 


A valóságos helyzet megértéséhez és ahhoz, hogy az életszínvonal 
alakulását a maga összetettségében megvizsgálhassuk, számolnunk kell 
azokkal a sajátos történeti, gazdasági tényezőkkel, amelyek a falusi né- 
pesség, a parasztság helyzetét, életszínvonalának hagyományos jellem- 
zőit formálták s formálják bizonyos mértékig ma is. 


Jelen tanulmányom Nagyfalu – a Szilágyság egy maholnap nyolc 
évszázados múltra visszatekintő mezőgazdasági települése – népének 
életszínvonalában beálló változásokat igyekszik reálisan, az eddig elért 
eredmények tükrében, a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom igé- 
nyeinek szellemében bemutatni. 


A lakosság életszínvonalának mérésére szolgáló közvetlen adatok- 
kal (jövedelmi viszonyok, fogyasztás) községi szinten csak elszórtan ren- 
delkezem. Nem állt módomban olyan felmérést végezni, amely kiterjedt 
volna a falu valamennyi háztartására. Hiányoznak az összehasonlításhoz 
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szükséges adatok is (a századforduló körül és a két világháború között 
élő népesség, valamint a megye és ezen belül néhány jellegzetesebb 
mezőgazdasági település és város népének életszínvonalát rögzítő ada- 
tokhoz egyáltalán nem, vagy csak elvétve jutottam). Az életkörülmé- 
nyek fogalma egyébként is bővebb, mintsem hogy annak szintjét a jö- 
vedelmi viszonyokkal vagy a fogyasztással mérni lehetne. Éppen ezért 
a jövedelmen és a fogyasztáson kívül az életszínvonalnak olyan mu- 
tatóira is kitértem, mint a lakásviszonyok és kommunális helyzet, a 
kereskedelmi és egészségügyi ellátottság, a táplálkozás és ruházkodás 
stb. Nem az volt a feladatom, hogy az „elmaradottság” különböző meg- 
nyilvánulási formáit leltározzam. Mindenekelőtt a felszabadulás után 
beálló gazdasági-társadalmi viszonyok következtében alakuló életszín- 
vonal-helyzetet igyekszem a lehetőségekhez mérten megrajzolni. 


Nem célom a felszabadulás előtti népesség életszínvonalának rész- 
letes és mélyreható elemzése sem. Itt csak arra szorítkozom, hogy azokra 
a legjelentősebb folyamatokra, összefüggésekre irányítsam az olvasók 
figyelmét, amelyek számbavétele elkerülhetetlen a jelenlegi helyzet meg- 
ismerése és megértése szempontjából. 


Történeti visszapillantás 


Nagyfalu, a Szilágyság egyik legősibb települése (1213: vila NOG), 
a Réz-hegység és a szilágysomlyói Magura által közrezárt medencében,  
a Berettyó teraszokkal kísért széles völgytalpján, 215 m tengerszint fe- 
letti magasságban fekszik, Szilágysomlyótól mintegy 9, a megye szék- 
helyétől, Zilahtól 37 km-re. Lapos teraszfelszínei, a Berettyó széles 
– helyenként 1,5–2 km-t is elérő – völgysíkja, 300–350 m átlag 
magasságú dombságai, változatos talajtípusai a gabonatermesztésnek, 
gyümölcs- és szőlőművelésnek biztosítanak évszázadok óta optimális fel- 
tételeket, népének pedig jólétet. Legelőin, természetes kaszálóin már 
a középkor folyamán intenzív külterjes állattartás (szarvasmarha) folyt, 
állatvásárai pedig európai keresettségre emelkedtek; messzi vidékek 
(Debrecen, Morvaország, Ausztria, Svájc, Olaszország) kereskedői is el- 
jártak ide. 


Medenceközponti fekvéséből ered, hogy a falu területén már a korai 
középkor folyamán is jelentős útvonalak (Nagyvárad–Szilágysomlyó– 
Zilah; Margitta–Szilágysomlyó; Szilágysomlyó–Élesd) találkoznak. A 
jó forgalmi fekvés nemcsak a lakosság életkörülményeit, a társadalom 
mobilitását, hanem a gazdasági élet alakulását – piactávolságok, a me- 
zőgazdaság szerkezete, a munkabérek stb. – is messzemenően befolyá- 
solta. Ugyanakkor különböző gazdasági vidékek (a fakitermelő és állat- 
tenyésztő Réz-hegység és a gabona- és gyümölcstermesztő Szamos-hát- 
ság) érintkezési vonalán fekszik, s az előbbiek mellett ezzel is magya- 
rázható, hogy a századok folyamán árucsere lebonyolítására volt alkal- 
mas. A múltban 6 országos vásártartásra nyert jogot. A vásárok hozzá- 
járultak ahhoz, hogy a falu népe változatosabb – főleg ruházati – áru- 
cikkekre tegyen szert; mezőgazdasági termékeit (gabona, tej, gyümölcs 
stb.) kézműipari, majd ipari termékekre cserélje ki. Így fogyasztói igé- 
nyét jobban ki tudja elégíteni. 


Mindezek a kedvező természeti és társadalmi feltételek egyben me- 
zővárosi fejlődését is elősegítették. A XV. századi oklevelek szerint Ké- 
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mer mellett a Szilágyság második mezővárosa. Lakosai pedig a Bánffyak 
jobbágyai és zsellérei. Az 1788-i összeíráskor 118 jobbágy- és 158 zsel- 
lércsaládot jegyeztek fel. 


A mintegy 9000 kat. hold megmunkálása jobbágy- és zsellérmunkán 
alapult. A jobbágyoknak heti 4 napi gyalog- vagy 3 napi igásrobotot; 
a házas zselléreknek heti 2 napi, a házzal nem rendelkezőknek pedig 
heti 1 napi gyalogrobotot kellett teljesíteniük. 


Az 1848-as jobbágyfelszabadításkor létrejött földbirtokstruktúra 
eredményeként a hajdani rendi megosztottságú parasztság, mely fogal- 
mában is bővült, nagyfokú rétegződésen ment át. A jobbágy telektu- 
lajdonos lesz, s ezzel kezdetét veszi az önálló szabadparaszt-gazda társa- 
dalom kialakulása, amely a földtulajdonhoz való viszonya szerint dif- 
ferenciálódott. Szilágynagyfalu XIX. század végi paraszttársadalmának je- 
lentős részét a szegényparasztok és agrárproletárok alkották. Ezek köré- 
ből került ki az a nagyszámú népesség, amely mint cseléd, napszámos 
és béres dolgozott a Bánffyak és a helyi földbirtokosok földjén, igen 
nehéz anyagi körülmények között (a 100 holdon felüli földtulajdonosok 
a falu mezőgazdasági területének csaknem 70%-át birtokolták). 


A mai Nagyfalura a többnyire kihangsúlyozott demográfiai folya- 
matok, a stagnáló lélekszám, a negatív vándorlási egyenleget közel ki- 
egyenlítő természetes szaporodás, az elöregedés lassú, de észrevehető 
tendenciája jellemző. 


A török hódoltság utáni gyors benépesülés folytán a lakosság már 
akkor elérte az 1500 főt. Viszont majdnem száz évnek kellett eltelnie, 
hogy 1800 főre emelkedjék. Gyors ütemű volt a lakosság szaporodása 
a század elején; a falu népe 1910-ben 2500 fő, majd 1941-ben eléri 
a 3200-as lélekszámot. 1941 óta viszont stagnál vagy igen lassú növe- 
kedést mutat (1966: 3400, 1977: 3570). 


A természetes szaporulat 1961-ben elérte a 11,4‰-et, 1967-ig ál- 
landó csökkenő tendenciát mutat (0,3‰), azóta lassan, de fokozatosan 
emelkedik (1975: 11,9‰). A népesség korösszetételéről és foglalkozás- 
szerkezetéről a későbbiek folyamán szólok. 


Az életszínvonal a múltban 


Köztudott, hogy a felszabadulás előtt hazánk agrárország volt, gyen- 
gén fejlett iparral. Az ország gazdasági struktúrájában jellemző módon 
a falu szinte a mezőgazdasággal volt egyenlő. Románia mint agrárország 
gazdasági bázisként alapvetően a mezőgazdasági termelésre támaszko- 
dott, s így a mezőgazdasággal foglalkozó népesség jelentősége termé- 
szetszerűleg a XX. század első évtizedeiben is sokkal nagyobb volt, 
mint akár közvetlenül a második világháborút megelőző években.  


Szilágy megyében – az 1900-as népszámlálás szerint – a paraszt- 
ság abszolút száma és aránya az összlakossághoz viszonyítva igen magas 
volt (a 171 721 főt számláló parasztság a társadalomnak 83,97%-át al- 
kotta). Szilágynagyfaluban, mely a fenti évben 2160 lakost számlált, a 
parasztság arányszáma még magasabb volt (89,7%). A parasztság nagy- 
fokú differenciáltsága következtében azonban az egyes csoportokat igen 
eltérő helyzet jellemezte. A földnélküliek vagy minimális földmennyi- 
séggel (5 holdon alul) rendelkezők életnívója volt a legalacsonyabb. 
Nem mintha a föld nem nyújtott volna sok esetben lehetőséget a jobb 
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megélhetéshez, de számosan csupán azért éltek rendkívül alacsony ní- 
vón, hogy jövedelmüket földvásárlásra használhassák, s ezáltal társa- 
dalmi megbecsülést vívjanak ki. Mert Nagyfaluban is – mint Erdély 
és a Partium más falvaiban – a földszerzési vágy a jobbágyfelszaba- 
dítás után igen nagy hangsúlyt kapott. A szegényparasztság – ez ké- 
pezte a parasztság nagy tömegét – csak így tudta létfenntartását biz- 
tosítani. Jogosan írja Egyed Ákos A parasztság Erdélyben a századfor- 
dulón c. tanulmányában: „A földbirtok ugyanis a fennmaradás gazda- 
sági alapját alkotta, s emellett persze rangot is biztosított a falu tár- 
sadalmában, a spórlás és a szorgalom a föld megtartását, az eladósodás 
elleni küzdelmet jelentette, s elvileg a felemelkedés lehetőségét is.” 


A Bánffy-uradalomban dolgozó nagyszámú napszámos, béres és cse- 
léd megélhetésének alapját a bérmunka, a napszám jelentette, bár szá- 
mottevő volt a természetbeni juttatások aránya is. A napszámbérek 
azonban meglehetősen alacsonyak voltak, és alakulásukat igen nagy in- 
gadozás jellemezte. 


Talán éppen a földszerzési vágy vezetett ahhoz, hogy a falu la- 
kosságának fogyasztása általában véve alacsony szintű volt, jóllehet az 
árucikkek iránti igény kielégítésére az országos kirakóvásárok, Szilágy- 
somlyó közelsége, a különféle boltok lehetőséget biztosítottak. Sajnos, 
nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek meggyőzően szemléltetnék, 
hogy egy lakosra milyen értékű forgalom jutott. Annyi azonban bizo- 
nyos, hogy a nagyfalusi ember fogyasztása a lehetőségekhez képest eb- 
ben az időben elég alacsony szinten állott. Csak azt vásárolta, amit 
gazdaságában nem tudott előállítani. Az igénytelenség, az egysíkú táp- 
lálkozás, az életkörülmények primitív változatlansága még akkor és ott 
is jellemző volt, ahol a jövedelem nagysága jobb megélhetést biztosí- 
tott volna. 


A község lakosságának életszínvonalát az akkori lakásviszonyok is 
tükrözték. A századfordulón – néhány módosabb lakást kivéve – az 
épületek fala patics. Ezt nemcsak a más épületanyagokban (fa, kő stb.) 
való hiány vagy a hagyományokhoz való ragaszkodás magyarázza, ha- 
nem mindenekelőtt az alacsony jövedelem. Ezért élt itt is például az 
önkéntes segítőtársakból – rokonok, szomszédok, jóbarátok – össze- 
állt munkaközösség, a kaláka, amely lényegesen csökkentette az épít- 
kezés költségeit. A cselédek, béresek a szinte minden felszereltséget nél- 
külöző cselédházakban éltek, amelyekben az egészséges, normális élet- 
vitel kialakítására igen kevés lehetőség nyílott. 


A falusi népesség alacsony színvonalának problémáit azonban nem  
lehet csak a parasztság sajátos életfelfogásával és az akkori feudális 
nagybirtokrendszer visszahúzó erejével magyarázni. A felszabadulás 
előtti szociálpolitika szinte rögzítette, sőt növelte a falvak hátrányos 
helyzetét, s ezáltal is fékezte a falusi lakosság életszínvonalának emel- 
kedését. Az állam igen alacsony összeggel járult hozzá a falusi lakos- 
ság életszínvonalának emeléséhez. Pedig a falu népe az adók révén na- 
gyobb támogatást is élvezhetett volna az állam részéről. Az életkörül- 
ményeket javító községi feladatok megoldására a falu költségvetésének 
töredék részét tudta csak fordítani. 


Az elmondottakat összegezve megállapítható, hogy mivel a falu la- 
kosságának döntő többsége a mezőgazdaságban dolgozott, így életszín- 
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vonalát elsősorban a mezőgazdasági viszonyok (beleértve a természeti 
és talaj-adottságokat is) határozták meg. A saját fogyasztásra való ter- 
melés (gabona, állat) némi készpénzjövedelmet biztosított ugyan, főleg 
a nagyobb földmennyiséggel rendelkező számára, azonban az alacsony 
fogyasztási szint továbbra is fékezte az életszínvonal emelkedését. A 
minél több föld megszerzésére való koncentráltság valahogy visszave- 
tette a falut a fejlődésben. Hozzájárult ehhez a folyamathoz a felsza- 
badulás előtti szociál- és községpolitika nemtörődömsége is. 


Az életszínvonalat differenciáló tényezők a mai faluban 


Igazán jelentős változásokat a parasztság életszínvonalában ebben 
a községben is csak a felszabadulás utáni fejlődés hozott. A falusi vi- 
szonyok átformálásának első állomása az 1945-ös földreform volt. A föld- 
reform során kisajátították az addig még el nem adott (mintegy 500 kat. 
hold) Bánffy-birtokot. Ekkor kezdődött meg a hagyományos faluszerke- 
zet felbomlása, amelyet többek között a gyors iparosítás, a magas beru- 
házási arány indított el a foglalkoztatottság struktúrájának átalakítá- 
sával. 


Az igazi fordulatot azonban, amely a falu életszínvonalának ala- 
kulására is igen nagy hatással volt, az 1949-ben megindított országos 
termelőszövetkezeti mozgalom jelentette, amelynek keretében 1962 ápri- 
lisában itt is megteremtődnek a korszerű nagyüzemi mezőgazdasági ter- 
melés társadalmi és gazdasági feltételei. 


Maga a termelőszövetkezet Szilágynagyfaluban 1950 júliusában ala- 
kult, de a mezőgazdaság szövetkezetesítése 1962-ben fejeződött be, 
amikor 921 család több mint 2000 hektár földterületen kezdhette meg 
közös munkáját. Ezenkívül 1951-ben a volt Darvas-féle fafeldolgozó te- 
lep helyén kezdte meg működését a mezőgazdasági gépállomás. A szo- 
cialista típusú két mezőgazdasági egység igen jelentős gazdasági ténye- 
zővé vált, s befolyásuk a falu életére nemcsak gazdasági, hanem kul- 
turális, szociális területen is érezhető, hiszen sajátos módon nemcsak 
tagjai, hanem minden falun lakó ember életkörülményeinek alakulását 
befolyásolta és befolyásolja ma is. A szocialista fejlődés eredményezte 
társadalmi-gazdasági folyamatok „kinyitották” a modern világ kapuit 
a falusi emberek előtt. A mezőgazdaság, a falu és a parasztság hagyo- 
mányos hármas egységének felbomlása könnyítette és gyorsította a gátló 
életmódbeli tradíciók lerázását, és az új, a fejlődésnek megfelelő érté- 
kek befogadására is fogékonyabbá tette őket. A mezőgazdaság szocialista 
átszervezése után megteremtődött tehát a lehetősége annak, hogy a 
falusi népesség nagy részét alkotó mezőgazdasági dolgozók életszínvo- 
nala jelentős mértékben emelkedjék. 


Az életszínvonal alakulását általában alapvetően két fő tényező be- 
folyásolja: egyrészt a nemzeti jövedelem nagysága, másrészt pedig en- 
nek a társadalomban működő felosztási rendszere. 


Közismert, hogy az RKP programja a következő évekre a nemzeti 
jövedelem gyors ütemű növelését irányozza elő. Fő célja a nép anyagi 
és szellemi jólétének szüntelen emelése. Ennek megfelelően a fogyasz- 
tási alapra 68–70%-ot, a fejlesztési alapra pedig 30–32%-ot irányoz 
elő. Biztosítani kívánja továbbá a városi és falusi dolgozók jövedelmé- 
nek állandó növekedését, arra törekedve, hogy a kis és nagy jövedel- 
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mek közötti arány minél kiegyensúlyozottabb legyen. Igen nagy hang- 
súlyt helyez a munkából származó jövedelem, valamint a társadalmi 
juttatások állandó növelésére. 


Az életszínvonal alakulását azonban nemcsak a fenti tényezők hely- 
zete határozza meg. Életszínvonalat differenciáló tényező a lakosság fog- 
lalkozási szerkezete is. Köztudott, hogy a nagyüzemű szocialista mező- 
gazdaság megteremtése, a nagy ütemű iparosítás erőteljes átrétegződést 
eredményezett. Míg 1966-ban Szilágynagyfaluban az aktív lakosságnak 
(az össznépesség 51,5%-a) 10,8%-a dolgozott az iparban, 63,8%-a a 
mezőgazdaságban, 1976-ban az iparban 29,1%-a, a mezőgazdaságban pe- 
dig 34,1%-a. Rendkívüli módon emelkedett a különböző szolgáltatási 
egységekben, az oktatásban, egészségügyben dolgozók száma. (Kibővült 
a mezőgazdasági szakoktatás hálózata, 1971-ben megnyílt a szilágyba- 
gosi hévízfürdő, majd a szarvasmarha-hizlalda. Mindez nagyszámú ter- 
melőszövetkezeti tagot és más kategóriájú lakost vont el a mezőgazda- 
ságtól.) Zilah és Szilágysomlyó iparvállalatai, az ippi szén-, és a be- 
rettyószéplaki kőolaj-kitermelő és -feldolgozó vállalat ugyancsak nagy- 
számú szilágynagyfalusi lakosnak nyújt munkalehetőséget. 1976-ban 
ezekre a munkahelyekre több mint 500 személy ingázott a faluból. Az 
elvándorlás viszont jelentéktelenebb. Az elköltözők zöme a fiatalabb 
korosztályból kerül ki. 


Az iparban dolgozók nemcsak magasabb jövedelműek (élvezik az 
ipar által biztosított készpénzjövedelmet, üzemi juttatásokat), hanem 
magukkal hozzák a városi emberre jellemző magasabb fogyasztói igénye- 
ket, életmódot stb. is. Az otthoni kert, háztáji (15 ár) pedig – ha a 
feleség mtsz-tag – sok készpénzkiadástól mentesíti őket. 


Életszínvonalat differenciáló tényező továbbá a gazdálkodási kör- 
nyezet több sajátossága is. A mezőgazdasági termelés mennyiségi és mi- 
nőségi jellemzői, az alkalmazott technika fejlettségi színvonala a gaz- 
dálkodás eredményességét meghatározó egyik fő tényező. Ez pedig ki- 
hat az mtsz-tagok javadalmazására, életszínvonaluk alakulására. 


Szilágynagyfaluban a mintegy 2023 hektár területre (ebből szántó 
1239 hektár) 1976-ban 352 munkaerő jutott. Az összmunkaerőnek 17,2%-a 
40 éven aluli, 82,8%-a pedig 40 éven felüli. Ennek is 62%-a nő. Egy 
termelőszövetkezeti tagra 6,2 hektár mezőgazdasági terület, ill. 3,5 hek- 
tár szántó jutott. Az 1 hektárra jutó műtrágyamennyiség 250–300 kg. 
A hektáronkénti átlagos terméseredmények közepesek, a megyei átlag- 
nál azonban magasabbak (búzából 2100, kukoricából 2250 kg/ha). 


Az állatállományból származó jövedelem az összjövedelemnek (1976: 
6,8 millió lej) egynegyedét teszi ki, holott a múltban e tevékenységi ág 
a jövedelemnek több mint felét adta. A 6,8 milliós évi jövedelembe 
beletartozik a téglavetésből származó mintegy 0,5 millió lej is. Egyéb 
jelentősebb jövedelmi forrása az mtsz-nek nincs. Az egy mezőgazdasági 
keresőre eső bruttó értéktermelés 1976-ban 19 319 lej. 


A falusi lakosság életszínvonalát az ipari fejlettség a jövedelem 
nagyságán túlmenően is befolyásolja, s ez a fogyasztás mértéke és szer- 
kezete, az infrastrukturális ellátottság színvonala, a városiasodás üteme 
terén egyaránt megmutatkozik. Általánosságban elmondhatjuk azt, hogy 
a falusi lakosság életszínvonala ott a legalacsonyabb, ahol a mezőgazda- 
ság mellett a többi foglalkozási ág jelentéktelen vagy nem fejlődött ki. 
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A falusi életszínvonal alakulását befolyásolja a területi (földrajzi) 
elhelyezkedés is. A nagyvárosok vonzáskörébe tartozó falvak fejlődése 
– s erre rengeteg hazai példa van – gyorsabb, az ittlakók kereseti 
lehetőségei nagyobbak, fogyasztási szokásaik fejlettebbek, kulturáltab- 
bak, életkörülményeik jobbak. A 9 km-re fekvő Szilágysomlyó (14 000 
lakosú, gyengén fejlett iparral rendelkező iskolaváros) ilyen tekintet- 
ben nem gyakorol különösebb befolyást Nagyfalu lakosságának élet- 
színvonalára. De a falu jó forgalmi fekvése – amelyről egyébként a 
bevezető sorokban már szó volt – rendkívül kedvezően alakítja főleg 
a lakosság fogyasztási kultúráját. A sűrű és gyors autóbuszforgalom, 
a vasúti közlekedés lehetővé teszi, hogy a szilágynagyfalusi lakos 1–3 
óra leforgása alatt Zilahra, Nagyváradra, Nagybányára vagy Szatmárra 
is eljusson. A minőségileg és mennyiségileg is fejlettebb városi üzlet- 
és intézményhálózat olyan igények kielégítésére ad viszonylag könnyen 
lehetőséget, amelyek a falusi emberek számára általában nehezen el- 
érhetők. 


Differenciáló tényezőként jelentkezik a falusi népességen belül is 
a végzett munka jellege, a társadalmi réteghez való tartozás. Nyilván- 
való, hogy a falun élő munkás- vagy értelmiségi családok életszínvo- 
nala eltérő, s különbözik a mezőgazdaságban dolgozó földművelő csalá- 
dokétól is. E felosztáson belül is lényeges eltéréseket tapasztalhatunk 
például a szakképzettség vagy a faluban elfoglalt pozíció szerint, jól- 
lehet ez a különbség lassan csökken a különböző jövedelműek között. 
E jelenség felvetésével tulajdonképpen már elérkeztünk az életszínvo- 
nalat differenciáló tudati tényezőkhöz. Megfigyelhető pl., hogy az em- 
berek saját társadalmi rétegük életszínvonalát pesszimistábban ítélik 
meg más társadalmi rétegekénél. Ez a tény egy igen fontos jelenséget 
takar, s arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a megítélés sokszor teljesen 
különböző, rétegenként eltérő értékek, szükségletek alapján történik. Az 
életszínvonal egyes elemeinek jelentősége – s a róluk kialakuló véle- 
mény – a falusi közgondolkodásban nemcsak az életszínvonal pilla- 
natnyi helyzetétől függ, hanem fejlődésének múltbeli körülményeitől 
és jövőbeli kilátásaitól is. Ezeknek a tényezőknek a hatását nem sza- 
bad lebecsülnünk, mert lényegében ezek – a kulturáltság foka és igé- 
nye, az életvitelt irányító szokások, értékek – befolyásolják a meg- 
szerzett anyagi javak felhasználását, a fogyasztás alakulását, szerke- 
zetét. 


Hogyan jelentkezik ez a nagyfokú differenciáltság Szilágynagyfalu 
esetében? 


Közismert, hogy az életszínvonal-vizsgálat korszerű formája az egy 
vagy több éven át vezetett háztartási költségvetés nyomonkövetése, az 
ún. élelmiszer-kosár index számítások végzése stb. Sajnos mi a jövede- 
lem megállapítását az mtsz-tagoknál csak a teljesített munkanapok után 
járó természetbeni juttatások és pénz, valamint a háztájiban termesz- 
tett növények és tenyésztett állatok, illetve az állati eredetű termékek 
évi átlagos mennyisége alapján végezhettük el; a többi kategóriájú dol- 
gozóknál és nyugdíjasoknál az alapbért (nyugdíjat) és a gyermekek után 
járó pótlékot vettük figyelembe. 


A költségek (évi kiadások élelemre, ruházkodásra, házépítésre, ta- 
karmányvásárlásra, tüzelőre, különféle adókra stb.) megállapítása viszont 
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becslések alapján történt. A kiadások felbecsülését lehetővé tette és meg- 
könnyítette a szerző helyismerete (több mint húsz éve dolgozik a falu- 
ban) és a tanulók közreműködése (huszonöt nyolcadik osztályos tanuló), 
akiknek bevonásával 1976 őszén 1068 meglevő háztartásnak mintegy 
10,7%-ban (114 háztartásban) végeztünk részletes felméréseket. Ezek az 
adatok talán így is alkalmasak a változások érzékeltetésére. 


Az 1068 háztartásból a legreprezentatívabb 4 tagú családokat válasz- 
tottuk ki, és a következő családtípusokat állítottuk össze: 


1) homogén mezőgazdasági családok (férj és feleség mtsz-tag); 
2) vegyes foglalkozású családok (a férj munkás – bányász, tégla- 


gyári munkás, mezőgazdasági gépész –, a feleség mtsz-tag); ezeket ket- 
tős jövedelmű családoknak neveztük el; 


3) szellemi munkával foglalkozó családok (tisztviselők, pedagógusok, 
mérnökök, orvosok stb.); 


4) homogén munkáscsaládok (férj és feleség munkás); 
5) a férj munkás (szakmunkás), a feleség nem dolgozik; 
6) nyugdíjas és más foglalkozású (szakképesítés nélküli) családok. Ez 


utóbbi az egyik legelterjedtebb családtípus. A fenti családtípusok meg- 
állapítása, éppen a szerző faluismerete révén, az egész falura kivetítve 
is általánosnak mondható. 


Milyen általános érvényű következtetéseket vonhatunk le? Még min- 
dig az egy főre jutó alacsony havi jövedelemmel rendelkező háztartások 
aránya a legmagasabb, bár ez csökkenő tendenciát mutat. Az alacsony 
jövedelmű háztartásoknak 1976-ban 25,6%-a volt Szilágynagyfaluban 
található. E jelenség magyarázatát többek között a foglalkoztatottsági 
színvonalban, a családstruktúrában, a család nagyságában kerestük. 


A családstruktúrára és családnagyságra igen jellemző, hogy magas 
az eltartottak száma. 100 keresőre 94 eltartott jut. Ezen belül a 15 éven 
aluli eltartottak száma meghaladja a 70 főt. Mondanunk sem kell, hogy 
a fenti tények mennyire befolyásolják a 114 család életszínvonalának 
alakulását. A 114 háztartás jövedelme 1976-ban meghaladta a 4 millió 
lejt, az egy főre eső jövedelem pedig 878 lej havonta. Az évi (bruttó) 
összjövedelemnek jövedelemnagyság és háztartások szerinti eloszlását 
szemlélteti alábbi táblázatunk: 


Jövedelemkategóriák 
év/lej Háztartások száma % 


–5 000 17 14,6 
5–15 000 24 21,6 
15–25 000 30 26,1 
25–40 000 32 28,1 
40 000-en felül 11 9,6 


Összesen 114 100,00 


A háztartások több mint egyharmadában (36,2%) 15 000 lejen aluli 
volt a jövedelem, kb. fele (54,2%) közepes jövedelemre tett szert, míg 
9,6%-a magas jövedelmű. 


A munkaviszonyból eredő jövedelmek aránya a szellemi foglalko- 
zásúak csoportjában (3) a legmagasabb. A magas jövedelem ennél a cso- 
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portnál azzal is magyarázható, hogy a faluban dolgozó értelmiségiek sok 
éve dolgoznak és diplomások. Valamivel alacsonyabb a jövedelem a 2. 
és 4. csoportba sorolt háztartásokban. Átlag alatti a jövedelem az mtsz- 
ben dolgozó családokban (1) és azokban a háztartásokban, ahol csak egy 
tag van munkaviszonyban (5), végül nagyon alacsony a nyugdíjas és a 
más foglalkozású (szakképesítés nélküli) családokban (6). 


A felmérésekből megállapítható, hogy a tisztán mezőgazdasági tevé- 
kenységgel foglalkozó paraszti családok jövedelme még mindig elég ala- 
csony (1 főre 575 lej jut havonta). A szellemi dolgozók körében az admi- 
nisztratív foglalkozásúakat alacsonyabb kereset jellemzi, míg a szakmun- 
kások csoportjában (a GTÁ mezőgazdasági gépészei és technikusai stb.) 
kiegyensúlyozottabb s kedvezőbb kereseti feltételek tapasztalhatók. A 
szakképesítés nélküli munkások kereseti viszonyaikat tekintve (igen vál- 
tozó jövedelemnagysággal) falunkban a periferikus helyekre szorultak. 


Az mtsz-tagok jövedelme közvetve erősen differenciálódhat amiatt 
is, hogy különböző mennyiségű munkanapot teljesítenek, így eltérő nagy- 
ságú jövedelemre tesznek szert. Sajnos a teljesített munkanapok száma 
egyénenként is rendkívül változó. A rossz szervezés, a termelésszerkezet, 
az anyagi érdekeltség hiánya mind ahhoz vezetett, hogy alacsony az átla- 
gosan ledolgozott munkanapok száma, és így a javadalmazás is minimá- 
lis. Az átlagjövedelem az állattenyésztésben dolgozóknál a legmagasabb, 
s legalacsonyabb a növénytermesztésben dolgozóknál. A kertészet, amely 
befolyásolná a személyi jövedelem nagyságát, nem jelentős. Voltak olyan 
évek, amikor pl. a paradicsomnak csak egy részét tudták értékesíteni. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy nincsenek kedvező értékesítési (piaci) lehe- 
tőségek, olyanok pl., mint a nagyvárosok környékén levő falvak eseté- 
ben. Pedig köztudott, hogy a gyümölcs-, szőlő- és virágtermesztő, vala- 
mint a vegyes kertészeti profilú szövetkezetekre a viszonylag magas át- 
lagjövedelem jellemző. Különben Nagyfaluban a fenti növények termesz- 
tésére adva vannak a megfelelő talajviszonyok és éghajlati tényezők is. 


Bár a falusi lakosok egyre változó életmódjából, a közös gazdaságok 
megerősödéséből következően a háztáji gazdaságok jelentősége nagyobb 
távlatban csökkenő tendenciájú, napjainkban, a termelőszövetkezeti gaz- 
dálkodás szerves részeként, a lakosság ellátásában és a parasztság jöve- 
delmi struktúrájában még nagy a jelentőségük. Azokban a háztartások- 
ban magas a háztáji gazdaságokból származó jövedelem, amelyekben 
meghatározó szerepet töltenek be az intenzív művelési ágak és a sertés- 
vagy szarvasmarhatartás. 


A felmérésekből kiviláglik, hogy Nagyfaluban is fontos szerepet kap 
a 0,15–0,30 ha nagyságú háztáji, s lényegesen emeli az mtsz-tagok jöve- 
delmét. A gondosan megművelt háztáji fedezi a család zöldség- és 
egyéb szükségletét, nem ritkán pedig a sertés- és tehéntartáshoz szük- 
séges takarmány egy részét is biztosítja. 


Igen jelentős helyet foglal el a jövedelem kiegészítésében az állat- 
tartás. A szerződéskötések révén nagyszámú hízott sertést és bikát adnak 
át az államnak. Mindezek után az mtsz-ben dolgozó parasztcsaládok (a 
114 tanulmányozott háztartásból 31 háztartás jövedelme származott telje- 
sen a mezőgazdaságból) átlagos jövedelme a következőkből eredt: 
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Összjövedelem 
21 840 lej 100% 


Részjövedelem 


A teljesített munkanapok 
után járó jövedelem % 


Háztájból 
eredő jövede- 


lem 
% 


Állattartásból 
származó 
jövedelem 


% 


8240 37,1 2900 13,2 10 700 49,7 


Nem számítottuk ide a háztájiból és az állattartásból biztosított személyi 
igényeket kielégítő mezőgazdasági és állati eredetű termékek értékét. 


Befejezésképpen megállapíthatjuk, hogy a falu népességének mun- 
kából származó jövedelme lassú, de állandó emelkedést mutat. Az emel- 
kedés az ún. kettős jövedelmű családokban (2) meghaladja az átlagot, 
ami bizonyítja azt, hogy az életszínvonal emelkedésében ez a típusú 
falusi család kedvező helyzetet foglal el. Az erőteljes jövedelemkülönb- 
ségek jelentkezése a különböző rétegek, csoportok között még szembe- 
tűnő, azonban hosszabb távban azok csökkenésével kell számolni. 


Az életszínvonal alakulásában igen nagy szerepük van a társadalmi 
juttatásoknak is: családi pótlék, nyugdíj, természetbeni juttatások, egész- 
ségügyi, szociális ellátás, üdülés, oktatás stb. A párt következetes élet- 
színvonal-emelő politikája révén e juttatások évről évre emelkednek. 
Különösen a sokgyermekes családokat érinti e nagyfokú gondoskodás. 


A jövedelem felhasználása 


Az életszínvonal alakulásának vizsgálata nem fejeződhetik be a jö- 
vedelmi viszonyok bemutatásával, hiszen a jövedelemszint az életszín- 
vonal helyzetéről önmagában nem sokat mond, ha nem ismerjük meg 
mellette azt, hogyan élnek az emberek a megszerzett jövedelemmel. Az, 
hogy milyen szükségletek kielégítésére törekednek, s milyen módon hasz- 
nálják fel jövedelmüket, igen sok tényezőtől függ. 


A jövedelem elosztása és a kiadások szervezése a társadalmi-gaz- 
dasági változások, történeti folyamataiban formálódik, rögződik, vagy 
éppen alakul, rendeződik át. A társadalom fejlődése folyamán a fogyasz- 
tói szokások azonban nem egyforma módon változnak, idomulnak a meg- 
változott körülményekhez. Vannak olyanok, mint például a táplálkozási 
szokások, amelyek sokkal lassabban változnak, s a modernebb életkörül- 
mények között is sokáig megőrzik hagyományos jellegüket. Mások viszont 
labilisabbak, könnyebben változnak, mint például az öltözködési szokások. 


Az előbbiekben már említettük, hogy a múltban Nagyfaluban is első- 
sorban földszerzésre törekedett a lakosság, hiszen egyedül ez jelentette 
számára a felemelkedést, a bizonyosságot, a tekintély elérését. Jövedel- 
mük nagy részét ezért tartalékolták; keveset vásároltak. A saját terme- 
lésből eredő fogyasztás legnagyobb hányadát a táplálkozás jelentette, 
de ez meglehetősen egyoldalú volt. 


A rendelkezésre álló jövedelmet a fogyasztás szempontjából általá- 
ban két csoportra szokták osztani. Az első csoportba azok a kiadások 
tartoznak, amelyek az alapvető életszükségletek rendszeres kielégítésére 
irányulnak, így például a táplálkozás, a ruházkodás, a lakás, a lakás- 
fenntartás stb. A második csoportba azok a kiadások, amelyekre a szük- 
ségletek kielégítését szolgáló kiadások után megmaradó összeg a fedezet, 
tehát a fogyasztó szabadon rendelkezhet vele, esetleg tartalékolhatja. 
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A felmérésbe vont családoknak mindössze 13,1%-a rendelkezett ún. 
„diszkrecionálás” jövedelemmel. A fölösleges jövedelem tartalékolásának 
többféle motívuma van, melyek ismerete sok mindent elárul a fogyasztó 
beállítottságáról. 


Ha a fogyasztás struktúráját vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a 
különböző szolgáltatásokra fordított kiadások igen jelentősek, habár azok 
súlya rétegenként igen eltérő, hiszen az életmód, életvitel által is befo- 
lyásolt. A személyes fogyasztás szerkezetében az élelmiszerkiadások rész- 
aránya igen magas, a havi átlagos jövedelem 40–45%-át is kiteszik. 
Holott világviszonylatban az élelmiszerre fordított kiadások csökkenő 
tendenciát mutatnak. A parasztcsaládokban az egy főre jutó évi kiadás 
élelmiszerre eléri a 3200, a szellemi foglalkozásúaknál a 4500, míg a 
munkáscsaládoknál a 3800–3900 lejt. 


Ennek ellenére nő a tartós fogyasztási cikkekre (rádió, tévé, mosó- 
gép, varrógép, hűtőszekrény stb.) fordított kiadások összege is. Sokszor 
az élelmiszerre, ruházkodásra fordított összegekből tesznek félre bizonyos 
mennyiségű pénzt tartós fogyasztási cikkek vásárlására. Mivel a tartós 
fogyasztási cikkek iránti igény évről évre nő, nyilvánvaló, hogy a táp- 
lálkozásra előirányzott összegek, ha lassan is, de csökkennek. 


A táplálkozásra fordított kiadások minden megvizsgált háztartásban 
a felhasználás leglényegesebb elemei. És ez természetes is. Hiszen az 
alapvető életszükségletek kielégítésében, a munkaerő újratermelésében, 
a regenerálódásban van kiemelkedő jelentőségük. A táplálkozási viszo- 
nyokban gyakran Nagyfaluban is rögződnek bizonyos hagyományok. Az 
élelmiszerek fogyasztási struktúrájában a búza és burgonya szerepeltek 
a legnagyobb arányban. A kenyér, szalonna és hagyma nagyarányú fo- 
gyasztása társadalmi kényszerűségből fakadt. 


A 114 háztartást – a táplálkozás struktúráját 26 élelmiszer fogyasz- 
tási mutatója alapján vizsgálva – a következő négy csoportba sorol- 
hatjuk: 


 szegényes és egyhangú a táplálkozás a családok 36%-ában; 
 szegényes, de változatos az étkezés a családok 32%-ában; 
 elégséges és változatos a táplálkozás a családok 20%-ában; 
 bőséges, de egyhangú étkezés a családok 12%-át jellemzi. 
Nagyon sok családban a táplálkozás alacsony szintjének oka nem 


annyira a kis jövedelem, hanem inkább a kulturális igény alacsony 
volta. 


A táplálkozásban a szénhidrátok (kenyér, főtt és sült tészták, bur- 
gonya stb.) túlzott fogyasztása dominál. A levesek (habarásos) tejjel (4 
liter levesvízhez 1 liter tejet vagy tejfölt adnak) és liszttel készülnek. 
Étrendjükből hiányzanak a vitamindús zöldségfélék (pl. a tanulmányo- 
zott háztartásokban mindössze 3 helyen említették, hogy időnként főze- 
léket is készítenek). 


A húsfogyasztás (évente 1–2 disznót is vágnak) jelentős. Télen disz- 
nóhús (újabban szokás, hogy nem füstölik, hanem sütve zsírban tartó- 
sítják, s így nyáron, a mezőgazdasági munkák idején is lehet fogyasz- 
tani), nyáron baromfi (inkább liba) szerepel étrendjükben. 


Igen jellemző, hogy a vajfogyasztás a földművescsaládokban jelen- 
téktelen, s a tanulók tízóraira is zsíros kenyeret hoznak. Ugyancsak rit- 
kán használják a kukoricalisztet is, a kenyérsütés ellenben valóságos 
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kultusznak számít a szilágynagyfalusi parasztcsaládokban. A cukor- és 
olajfogyasztás is egyre számottevőbb. A cukorfogyasztás legnagyobb a 
szellemi foglalkozásúaknál és a kettős jövedelmű családoknál (havi 5–7 
kg). A földművescsaládoknál átlagosan 4 kg. 


Jellemző összefüggések vannak a hétköznapi és a vasárnapi ebéd 
színvonala között is. A családoknak csak mintegy 12%-a étkezik hét- 
köznap is gazdagon, vasárnap viszont már kétharmada. A vasárnapi ét- 
kezés még az alacsony jövedelműeknél is gazdag (baromfihúsból készült 
leves, töltött káposzta vagy sült hús rizzsel, esetleg makaróni- vagy bur- 
gonyakörítéssel). A tésztafélék közül a sütemények csak vasárnapi, 
ünnepnapi alkalmakra készülnek, ellenben a lepény, csörege, fánk, ka- 
lács, kürtőskalács igen gyakori a családok étrendjében. 


Az egy nap alatt elhasznált táplálékmennyiségnek felét este, munka- 
idő után, a másik felét pedig reggel és délben fogyasztják el. A vacsora 
– főleg a nyári idényben – igen kiadós, és 75–80%-ban főtt tésztából 
és levesből áll. 


Az utóbbi években felgyorsult a háztartásoknak iparcikkekkel való 
telítődési folyamata, bár a teljes telítettségtől még a szellemi foglalko- 
zásúak és munkáscsaládok is távol vannak. A felszereltség színvonala 
általában véve jónak mondható. Az anyagi lehetőség a lakásfelszereltség 
növelésére a háztartások 60–65%-ánál megvan. Az infrastrukturális hát- 
tér is biztosítva van (1959 óta villanyvilágítás). Ezzel kapcsolatos törek- 
vésem az volt, hogy összefüggést találjak a jövedelmi helyzet és a lakás 
felszereltségének színvonala között. Többszöri kísérlet után akkor talál- 
tam a két tényező között szoros korrelációt, amikor a család jövedelmi 
helyzetét, és nem az egy családtagra jutó jövedelmet vettem alapul (ez 
érthető, hiszen a háztartási gépekre a család egészének van szüksége, 
másrészt a gépek vásárlásához szükséges pénzalap is könnyebben jön 
létre a több keresőt magába foglaló, nagyobb létszámú családban), illetve 
csak a valóságos pénzbevételt. Eltekintettem az olyan családtagok jöve- 
delmének beszámításától, akik néhány éve kezdtek el dolgozni, és való- 
színűleg saját egzisztenciájuk megteremtéséhez tartalékolják fizetésüket. 
Az ilyenek főleg lakásépítkezésre gyűjtenek. 


Milyen általános jellegű következtetéseket lehet levonni? Mindenek- 
előtt a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság jellemző sajátossága, 
hogy a vizsgált háztartások között a legnagyobb különbség a háztar- 
tási munkát segítő fogyasztási cikkekben található. Ezen a téren a falu 
lakosságán belül is nagy különbségek vannak, egyrészt társadalmi réte- 
genként, másrészt az egyes iparcikkek vonatkozásában. Ezek az eltérések 
a gazdasági struktúrában elfoglalt helyzet, a jövedelmi viszonyok követ- 
kezményei, de azokat a falu néhány rétegénél nagymértékben befolyá- 
solja az életmód, az életvitel is. A parasztcsaládoknál pl. a fogyasztási 
struktúrában 1976-ban a tartós fogyasztási cikkek 21%-ot foglaltak el, 
míg ugyanekkor a munkás- és szellemi foglalkozású családoknál megha- 
ladták a 35%-ot. 


A tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság alakulását szemlél- 
teti az alábbi két táblázat. Az első a faluban 1976-ban meglevő összes 
háztartási gépek 100 háztartásra jutó értékeit mutatja be, míg a máso- 
dik a lakásfelszereltség állapotát a jövedelmi kategóriák szerint 99 ház- 
tartásban. 
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 Szellemi foglalkozású és 


munkáscsaládok 
Paraszti kettős jövedelmű 


családok 
Rádió 87 59 
Televízió 51 19 
Mosógép 54 13 
Hűtőszekrény 26 9 
Aragáztűzhely 47 12 
Kerékpár 52 78 
Autó 5 – 
 
 


A család teljes bevétele 
lej/év 


A háztartások 
száma 


A felszereltség aránya %-ban 


Rádió Tévé Mosógép Hűtő- 
szekrény 


Aragáz- 
tűzhely 


–5000 17 29 5,8 – – – 
5–15 000 15 40 6,6 – – 6,6 
15–25 000 27 55,5 18,5 11,1 – 14,8 
25–40 000 30 60 73 56,6 86,6 63,3 
40 000-en felül 10 90 100 80 90 100 


Mindkét táblázatban világosan látható, hogy a fogyasztói struktúra 
alakulása a kulturálódás szintjén kívül igen jelentős mértékben függ a 
jövedelmi helyzettől és a családnagyságtól. A magasabb jövedelmű szel- 
lemi (értelmiségi és tisztviselő) és munkáscsaládokban (szakképesített 
munkások, pl. mezőgazdasági gépészek stb.) egyre nagyobb összegeket 
fordítanak tartós fogyasztási cikkekre, és így belőlük több is esik 100 
háztartásra. Ellenben a paraszt- és kettős jövedelmű családoknál, ahol 
az átlagos jövedelem 15–25 000 lej között váltakozik, még mindig na- 
gyobb összeget használnak el élelmiszerre. A parasztcsaládok háztartá- 
sában a tartós fogyasztási cikkek száma ott nagyobb, ahol a család tagjai 
az állattenyésztési szektorban dolgoznak, vagy egyénileg, szerződéses 
úton állatokat hizlalnak. A 100 háztartásra jutó tartós fogyasztási cik- 
kek értékei azonban jóval felülmúlják az országos és a Szilágy megyei 
átlagot. 


A ruházkodásra fordított kiadások is társadalmi rétegenként, az el- 
ért jövedelmi szintnek és életkornak megfelelően változnak. A külön- 
böző rétegek, csoportok közötti különbségek talán itt mosódnak el a 
legjobban. Míg a múltban a ruhák minőségét és mennyiségét általában 
a fizikai, biológiai életszükségletek irányították, ma a divat is egyre 
nagyobb szerepet kap. 


A szilágynagyfalusi nép a századfordulóig főleg az alföldire jellemző 
parasztviseletben járt, a ruhadarabok nagy részét házilag, kenderből, 
gyapotból, gyapjúból stb. állította elő. Később a vásári áruk elterjedésé- 
vel a lakosság készruhához, lábbelihez, szövetekhez jutott. Így változato- 
sabban, a divatnak megfelelőbben öltözködhetett. 


Az idős- és középkorúak ruházkodásában ma is egy hagyományo- 
sabb, egyhangúbb, szerényebb szint észlelhető, a fiatalok azonban már 
változatos, a divatnak és évszaknak megfelelő öltözetben járnak. Az értel- 
miségi és a parasztcsaládból származó fiatalok között csupán az öltöz- 
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ködésből ítélve nehéz ma már különbséget tenni. A megkérdezett 31, 
kimondottan paraszti családban a ruházkodásra fordított kiadások aránya 
a többi kiadásokhoz viszonyítva még így is alacsony, alig teszik ki az 
összkiadások 20%-át. Ennél magasabb ez a tétel a munkás- és kettős 
jövedelmű családoknál (25%), legmagasabb a szellemi foglalkozású csa- 
ládokban (27,3%). 


A ruházkodási kiadások alakulását Nagyfaluban – mint minde- 
nütt – erősen befolyásolja az életkor. Legmagasabbak a kiadások a 15– 
25 éves korosztályoknál (főleg a lányoknál, akik az öltözködésükre még 
nagyobb összegeket fordítanak). Az adatokból az rajzolódik ki, hogy az 
életkor emelkedésével az öltözködésre fordított kiadások egyre csökken- 
nek, a ruházkodási igények is egyre alacsonyabb szintre esnek vissza. 
Ez a jelenség – megítélésünk szerint – természetes is, s egyformán 
jellemzi a falu valamennyi társadalmi rétegét. Úgy tűnik, hogy bár 
vannak különbségek e rétegek között, a kiadások alakulását falun az élet- 
kor sokkal erősebben differenciálja. 


Sajátos képet mutatnak a falusi népesség fogyasztószerkezetén belül 
az egészségügyi és testápolási célt szolgáló kiadások. 1976-ban ez a tétel 
egy főre paraszt- és munkáscsaládokban 76 lej, szellemi foglalkozású 
családokban 146 lej volt. A falusi lakosság ezen a területen van a leg- 
hátrányosabb helyzetben a városi lakossághoz képest. A falusi környezet 
és életmód a szociálhigiénia területén erős kötőerőnek bizonyul, sajnos 
még mindig negatív tartalommal. Jellemző, hogy a jövedelmi helyzet, 
színvonal ebben az esetben is főleg a parasztcsaládoknál nem érezteti 
hatását. Itt a fogyasztói magatartást alapvetően a kulturáltsági szint 
befolyásolja. A megoldást az igények, a kulturális színvonal emelése tá- 
ján kell keresnünk. 


Lakásviszonyok, közművesítés 


A falusi lakosság életszínvonalát a lakásviszonyok, tehát a meg- 
levő lakások színvonala, ellátottsága, méretei, az új lakások építésének 
módja és annak forrásai is jelentős mértékben meghatározzák. 


Szilágynagyfaluban – hasonlóan az ország többi falvaihoz – eddig 
soha nem tapasztalt módon és ütemben folyik a lakásépítkezés. Míg a 
múltban a jövedelem nagy részét földvásárlásra fordították, ma a föld 
helyett a lakás válik státusszimbólummá. A ház nagysága, formája, 
díszítése mind tulajdonosának helyét, tekintélyét jelzik a helyi közös- 
ségben. 


A század elején a lakóházak nagy többsége vályogból (vályogtégla, 
vert vagy döngölt fal) készült. A paticsfalú jobbágyházak a századfor- 
dulón már lebontásra kerültek. A vagyonosabbak két szobából, pitvar- 
ból és oszlopos tornácból álló házakban laktak, az agrárszegénység (nap- 
számosok, béresek stb.) egyszobás – esetleg konyhával is ellátott –, 
silány építőanyagból készült lakásban. 


A század eleji faluképhez viszonyítva Szilágynagyfalu arculata tel- 
jesen átformálódott. A szép stílusú parasztházak tekintélyes része eltűnt, 
pedig közülük néhány védelmet érdemelt volna. A funkciójukat vesztett 
nagy istállókat, gazdasági épületeket sok helyütt lebontották vagy átala- 
kították. Sok régi lakóházat felújítottak vagy kibővítettek. 
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A lakásépítkezésre fordított kiadások ma az összkiadásoknak tekin- 
télyes részét teszik ki. Sajnos a felmérésbe bevont 114 háztartás ebben 
az értelemben nem tipikus: ezek közül 1976-ban csak 8-ban folyt ház- 
építés, illetve bővítés. Így csak hozzávetőlegesen tudjuk megadni, hogy 
az összkiadásoknak hány %-át fordítják építkezésre. Nehezíti a kérdést 
az a tény is, hogy az építtetők ilyenkor csökkentik az élelmiszerekre, 
ruházkodásra, tartós fogyasztási cikkekre fordított kiadásokat, hogy mi- 
nél nagyobb összeg jusson az építkezésre. Mégis hosszas és bonyodal- 
mas számítgatás után kiderült, hogy az építkező családok kiadásuknak 
átlagosan 35–40%-át, sok esetben még ennél is többet fordítottak erre 
a célra. 


Az építkezés – főleg a paraszt- és kettős jövedelmű családoknál – 
eléggé hosszú ideig tart: átlagosan 4–5 évbe kerül, amíg egy lakóház 
teljesen elkészül. Ez a viszonylag alacsony jövedelmi szint mellett az 
anyagbeszerzési nehézségekkel, a szakemberek hiányával magyarázható. 
A lakások nagy része saját erőből épül. Állami hitelt csak a munkás- 
és szellemi foglalkozású családok kapnak. A falusi hitelszövetkezet leg- 
feljebb kis összegű és rövid időre szóló hitelt tud biztosítani. Ezek mind 
olyan hátrányok, amelyek a városon lakókat például nem érintik. Váro- 
son sokkal több lakás épül állami alapból, mint falun. 


A felszabadulás óta Nagyfaluban igen sok, több mint 370 lakás épült, 
a meglevő lakásállomány mintegy 40%-a. Az ebben az időszakban fel- 
épült házak nemcsak az egy lakásra jutó lakosok számát csökkentették 
(1966-ban 412 fő/100 lakás; 1976-ban 356 fő/100 lakás), hanem minőségi- 
leg is kedvezőbb lakáskörülményeket teremtettek, bár még így sem ér- 
ték el az országos szintet. Az egy lakószobára jutó személyek száma 
2,18 (az országos átlag 1,53), míg az egy személyre jutó lakószoba-terület 
7,7 m2 (országos viszonylatban 8,8 m2, megyei szinten 8,3 m2). 


Ami a szobák számának időbeli változását illeti, tudnunk kell, hogy 
a lakóházak több mint fele már a század első évtizedeiben kétszobás volt, 
1966-ban 79%-a, 1976-ban pedig 93%-a kettő vagy ennél több. Míg a 
múltban az utcára merőlegesen építették meg a tornáccal ellátott és 
díszített lakóházakat, ma mindenki arra törekszik, hogy L alakú házat 
építsen. Igen jellemző, hogy 1971 óta vályogházat nem építenek. Ma a 
tégla a legfontosabb, szinte kizárólagos építkezési anyag. A mai lakó- 
házak tágas verandával, általában két vagy több szobával, konyhával, 
kamrával és fürdőszobahelyiséggel épülnek. A területrendezési terv kö- 
vetelményeinek megfelelően megkezdődött az emeletes házak építése 
is. A nagy, dúsan díszített ház azonban korántsem tükröz az anyagi 
színvonalnak megfelelő kulturális szintet. Még ma sem ritka a „nem la- 
kott” szoba, az alacsony színvonalú berendezés, amely sajátosan ellent- 
mondásos törekvéseket, célokat, életmódot jelez. Sok helyütt a lakásokat 
már a gyerekeknek, az unokáknak építik, de a falon giccsek lógnak, 
s a bútorok még a régi berendezések stílusát idézik. Mindezek jelzik, 
hogy a lakáskultúra színvonalának emelése még Nagyfaluban is meg- 
oldásra váró feladat. 


Ami a lakások közművesítettségét illeti, ezen a területen is nagyot 
léptünk előre. 1962-ben befejeződött a falu villamosítása. 1976-ban Szi- 
lágynagyfaluban gyakorlatilag már nem volt olyan háztartás, ahol a vil- 
lany ne lett volna bevezetve. Teljes lemaradás tapasztalható azonban 
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a víz- és csatorna-ellátottság területén. Míg a városokban lényegében 
már évtizedekkel ezelőtt kialakult a fejlett infrastrukturális hálózat, közte 
a víz- és csatornarendszer is, addig a falvakban a helyzet ezen a téren 
még a jelenlegi viszonyaink között sem kielégítő. A falusi lakosság- 
nak a városiakhoz viszonyított kedvezőtlen életkörülményei lényegé- 
ben a hiányos infrastrukturális ellátottságnak tudhatók be. 


A vízellátás kommunális problémái két irányban ágaznak el. Egy- 
részt ide tartozik az egészséges vízzel való ellátás, másfelől pedig a 
modernebb életkörülményeket biztosító vízvezeték- és csatornahálózat 
kiépítése. Szilágynagyfaluban 1911 őszén fúrták az első artézi kutat 
Mazúr Károly kútfúrómester irányításával. Ugyanakkor – a Nagy ut- 
cán – két másik kutat is fúrtak. A három kút látta el a falu mintegy 
2500–3000 fő között váltakozó lakosságát ivóvízzel. Közben a központi 
artézi kút vízhozama lényegesen csökkent (108 l/óra), s ma a falu lakos- 
ságának ivóvízellátását nem tudja teljesen fedezni. Ennek ellenére a falu 
lakosságának ma is 72%-a használja ezt a vizet, 10%-a a Nagy utcai 
kutakból, 18%-a pedig a telkeken levő kutakból (Brazília negyed) bizto- 
sítja szükségleteit. A telkeken vannak ugyan kutak, de vizük a rend- 
kívül magas ásványisó-tartalom miatt nem iható. A falu lakosságának 
61%-a 100 m-nél távolabbról kénytelen a vizet hordani. Ez az alacsony 
vízhozam miatt értékes perceket és órákat jelent, ami, különösen nyáron, 
a mezőgazdasági munkák teljében számottevő időveszteség. 


Korábban már említettük, hogy az új lakások egy része már fürdő- 
szobahelyiséggel épül. A legnagyobb problémát azonban éppen azok fel- 
szerelése jelenti. Mivel a falu vízvezetékhálózatának kiépítése eddig nem 
valósult meg, a fürdőszobák felszerelése nehézségekbe ütközik. Ezzel 
magyarázható, hogy míg 100 háztartásra 8 fürdőfülke jut, addig felsze- 
relt, vízzel ellátott fürdőszoba csak 2,3. Központi fűtéssel ellátott lakás 
eddig mindössze kettő van. 


A lakásviszonyok és a kommunális ellátottság alakulásában jelentős 
szerepet játszik az aragázpalackok és -tűzhelyek megjelenése és elterje- 
dése. Ez a folyamat mintegy 10–12 évvel ezelőtt kezdődött, és viharos 
gyorsasággal hódított a falusi háztartásokban. Legnagyobb jelentősége 
az, hogy a konyhai, a főzési tevékenységet alakította, formálta korsze- 
rűbbé. A gáztűzhely a főzésben és a konyhai kultúrában a változtatások 
egész sorát hozta maga után. Egyszerűbb, kényelmesebb lett a falusi 
háziasszony munkája, s élvezheti azokat az előnyöket, amelyeket a városi 
háziasszony már természeteseknek, nélkülözhetetleneknek ítél. Igaz, a 
palack- és gázellátás még akadozik, a tulajdonos sok időt veszít, míg 
gázhoz jut. Ez pedig megint a szabad idő rovására megy. 


A falusi népesség életszínvonalának alakulását, a fogyasztás össze- 
tételének, minőségének jellemzőit nagymértékben befolyásolja az is, hogy 
milyen lehetőségek állnak a falusi emberek rendelkezésére, amikor ki 
akarják elégíteni fogyasztói igényeiket. Lényeges, hogy a meglevő keres- 
kedelmi ellátottság mennyire képes új, modernebb fogyasztói igények 
felkeltésére és kielégítésére, illetőleg szűk keresztmetszetével mennyire 
hátráltatja az igények fejlődését. 


Szilágynagyfaluban a múltban is kiterjedt kereskedelmi hálózat volt 
(több vegyesbolt, italbolt, mészárszék stb.), az alapellátásnak megfelelő 
szolgáltatásokkal (szabó, cipész, borbély, kovács, asztalos, szűcs, kádár stb.), 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 129


valamint hat országos vásárral, hetipiaccal, amelyek legalábbis a kere- 
teket illetőleg lehetőséget adtak az akkori fogyasztói igények nagyfokú 
kielégítésére. A mai hálózat egy teljesen új típusú, szocialista kereske- 
delem része, amely az utóbbi évek során mind az ellátó egységek szá- 
ma, mind az áruk mennyisége és minősége szerint sokat fejlődött. Jelen- 
leg 1 Universal-áruház, 2 vegyeskereskedés, 2 italbolt, továbbá cukrászda, 
önkiszolgáló, pékség elégíti ki a lakosság élelmiszerszükségletét. Ezen- 
kívül 1 könyvesbolt, 1 építőanyaglerakat alkotja a falu kereskedelmi 
hálózatát. Az alapvető élelmiszerek egy részét (tej, hús, zöldség, burgo- 
nya stb.) a lakosság termeli, másik részét a csütörtöki hetipiacon szerzi 
be. Az évi forgalom 1976-ban kb. 9,5 millió lej volt. Az egy főre eső 
forgalom pedig 2661 lej. 


A kereskedelmi hálózat jelenlegi helyzete a gazdaságosság szem- 
pontjából mégsem kielégítő. Az eladóhelyek összalapterülete 664 m2, s 
7 egység között oszlik meg. Ez a helyzet szükségessé tenné az egységek 
koncentrációját, mivel a nagy alapterületű, bővebb választékot és maga- 
sabb szintű ellátást biztosító eladóhelyeken lebonyolítható forgalom lé- 
nyegesen kedvezőbb, mint a szétforgácsolt, kis alapterületű és gyengébb 
választékot nyújtó eladóhelyeken. 


A lakosság kereskedelmi ellátásában igen számottevőek a környe- 
ző városok, főleg Szilágysomlyó. De a falu kedvező forgalmi fekvése 
lehetővé teszi nagyobb választékot nyújtó városok (Zilah, Nagyvárad, 
Szatmár) megközelítését is. Ugyanis a faluban nem minden esetben ve- 
szik figyelembe a fogyasztói igények változásait. Sokszor a választék 
szegényes, gyenge az áruk minősége, kulturálatlan a kiszolgálás. Ezért a 
nagyfalusi ember szívesen elmegy – bár az utazás pénzbe és időbe is 
kerül – más helységekbe is vásárolni. A fogyasztói igények változá- 
sainak figyelmen kívül hagyása közvetve a lakosság életkörülményeit 
rontja, mivel megnehezíti a fejlettebb időbeosztási struktúra kialakulá- 
sát s annak kihasználását. 


A különböző szolgáltatásokkal való ellátottság színvonala tekinteté- 
ben az elmúlt években kétségkívül nagy fejlődés indult meg Nagyfalu- 
ban is. Az alapellátásnak megfelelő javító szolgáltatásokat (lábbeli-, rá- 
dió-, tévé-javítás) a nagyfalusiak helyben végeztetik el. Viszont a 
villamossági cikkeket már Szilágysomlyóra kell vinni. Az utazgatás költ- 
séges és időigényes feladat. 


Az egészségügyi ellátottság fejlődésében kiemelkedő jelentősége van 
a körzeti orvosi rendelőnek. Szilágynagyfaluban 1 általános, 1 gyermek- 
és 1 fogorvos van. Mivel a szomszédos bürgezdi lakosok is itt részesül- 
nek orvosi ellátásban, 2108 lakos jut egy általános, illetve egy gyermek- 
orvosra. Az egészségügyi személyzetet a 3 asszisztensnő, 2 szülésznő és 
3 ápolónő egészíti ki. A legközelebbi kórház 10 km-re, Szilágysomlyón 
van. A falu jól felszerelt és ellátott gyógyszertárral is rendelkezik. A 
szülőotthon 10 ágyas. 


Összkép és távlatok 


Nem volt szándékunkban az életszínvonal alakulásának valamennyi 
mutatóját elemezni. Közülük csak néhány jellegzetest ragadtunk ki és 
követtük végig egy szilágysági falu példáján. 


Értékelve az elmúlt néhány évtized fejlődési folyamatait, kétségkívül 
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jelentős előrelépés figyelhető meg. Különösen az utóbbi években bonta- 
kozik ki falvaink átformálódása, de ez az átformálódás – amely nem 
ellentmondásmentes – főleg a lakosság életszínvonalán mérhető le. Ma 
már az életnívó nemcsak a falvak külső arculatán, a nép megváltozott 
táplálkozási viszonyain, öltözékén szemlélhető és mérhető le, hanem kul- 
túrszínvonalán, tudati változásain is. A jövedelem és a fogyasztói igény 
növekedése általános jelenség falun és városon, egyaránt átszövi az élet 
egészét, megjelenési formájukban és méreteikben azonban ma még jelen- 
tős különbségek mutathatók ki a falu és a város között. 


A falvak fejlesztésével összefüggő feladatok sokirányúak, de alap- 
vetően egy célt szolgálnak: az itt élő népesség életkörülményeinek javí- 
tását s közelítését a mindenkori város népességéhez. Ez alapvető társa- 
dalompolitikai követelmény. 


Láttuk, hogy a munkamegosztásban elfoglalt pozíció és más diffe- 
renciáló tényező hatására az egyéni és család jövedelmek nagyfokú el- 
térést mutatnak. Mivel községünk aktív lakosságának jelentős része a 
mezőgazdaságban dolgozik, s valószínű, hogy a jövőben is így lesz, ennek 
jó vagy rossz menete határozza meg a szövetkezeti tagok és család- 
jaik anyagi helyzetét. A mtsz-nek olyan termelési profilt kellene kiala- 
kítania, amely a legjobban megfelelne a nemzetgazdaság igényeinek, a 
hagyományoknak – nem utolsósorban az agroökológiai viszonyoknak – 
és amely nagyobb jövedelmet tudna tagságának biztosítani. Például job- 
ban felkarolhatná a nagy hagyományokkal rendelkező állattartást. (Jel- 
lemző, hogy a gazdaság baromfi- és sertéstenyésztéssel évek óta nem 
foglalkozik.) Ugyanilyen sürgető követelmény lenne a szőlő- és gyümölcs- 
termesztés kiterjesztése is (a feketeribizli termesztésében már vannak 
szép eredmények). Az ezelőtt 10 évvel telepített gyümölcsös a hiányos 
és nem szakszerű gondozás miatt még ma sem fordult termőre. A gom- 
batermesztés, amely valamikor a nagyfalusi mtsz-ben jövedelmező fog- 
lalkozás volt, megszűnt. 


Hiányzik az mtsz-en belül a kiegészítő tevékenység is. Így a tag- 
ságnak nem tud rendszeres munkával való folyamatos ellátottságot biz- 
tosítani. Főleg a nők foglalkoztatottságát kellene megoldani. 


A jövedelmi színvonal emelésében nagy a szerepe az mtsz-tagok 
szorgalmának, egyre aktívabb részvételének a termelésben. Sajnos itt 
merülnek fel a legsúlyosabb problémák. Mivel hiányzik az anyagi érde- 
keltség – ezen csak keveset enyhített a globális akkord bevezetése –, 
a tagság még a törvényben előírt minimális munkanapot sem teljesíti. 
Ehelyett egyre több időt fordít a háztáji megművelésére, állattartásra, 
mivel ebben látja jövedelme emelkedésének egyik fontos útját. Nem rit- 
ka az olyan eset, amikor kupeckedésbe fognak vagy egyszerűen otthagy- 
ják munkahelyüket, és az iparban vagy egyéb tevékenységi ágakban 
keresnek menedéket. Pedig a szilágynagyfalusi nép valamikor jól gaz- 
dálkodott, szorgalma, munkaszeretete közismert volt. 


Láttuk azt is, hogy a lakásviszonyok jelentős mértékben befolyá- 
solják a falusi lakosság életkörülményeit. A várossal egybevetve a la- 
kásviszonyok eltérően alakulnak. Megmutatkozik ez az eltérés főleg 
abban, hogy a lakásra, építkezésre fordított kiadások a falusi és a városi 
emberek esetében erősen különbözőek, az összkiadások tekintélyes ré- 
szét alkotják, s néhány esettől eltekintve, saját erőből épülnek. Így a 
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falusi háztartások költségvetését eléggé megterhelik. A községbe érkező 
értelmiségiek lakáshelyzete sem megoldott. Többségük albérletben lakik 
és jövedelmüknek jelentős részét (150–300 lejt havonta) fordítják ház- 
bérre. 


Ugyanez vonatkozik a kommunális ellátottságra is. Tekintettel arra, 
hogy az állami források korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, a 
falu vízművesítése az érdekeltek hozzájárulása révén valósítható meg. 
A falusi lakosság önkéntes pénzbeli hozzájárulásából épülnek a járdák, 
hidak és egyebek. Mindezek nagyban befolyásolják a háztartások költ- 
ségvetését, kiadását. A falu kommunális, infrastrukturális helyzete még 
mindig alacsony szinten áll, és a falu–város különbség tekintetében 
még mindig ez jellemzőbb. 


A kereskedelmi hálózat fejlesztése terén alapvető probléma, hogy 
bár megszűnt a falura régebben jellemző önellátó jelleg (még a mező- 
gazdasági foglalkozásúak körében is), a faluban élők nagyobbik részének 
pedig ma már nem is a mezőgazdaság a fő megélhetési forrása, ennek 
ellenére sem megoldott a falu lakosságának a legfőbb élelmezési cikkek- 
kel – hús, tej, zöldség, gyümölcs – való ellátása. Különösen az újon- 
nan érkező értelmiségieket, tisztviselőket érinti nagymértékben e prob- 
léma. A felsorolt tényekkel magyarázható egyrészt, hogy a faluba ke- 
rülő fiatal értelmiségiek (pedagógusok stb.) 1–2 év letelte után más 
munkahelyeket próbálnak választani. De a fentiekkel magyarázható az 
egyre jobban elharapózó elvándorlás is. Kérdőíves felméréseink és sze- 
mélyes „interjúink” szerint a költözési szándék okai között ma már 
mintegy 70%-ban az életkörülményekkel kapcsolatos tényezők szerepel- 
nek: jobb kereseti lehetőségek, a városok jobb ellátottsága, a lakóhely 
sorsának, jövőjének bizonytalansága stb. 


A munkahelyek kínálata természetesen a városokban, iparvidékeken 
nagyobb, ám elvándorolnak azok a munkaképes korba lépők is, akik 
szakmával, középiskolai végzettséggel nem rendelkeznek, s a társadalmi 
megítélés szerint sem végeznek magasabb szintű munkát új munkahe- 
lyükön, mint amilyent végezhetnének szülőfalujukban. Az elvándorlás 
indítékai tehát elsősorban a falu nyújtotta kedvezőtlenebb körülmények- 
ben keresendők, s úgy látszik, a lakosságban tudatosodtak az elvándor- 
lás eme – viszonylag új keletű – motivációi. Az elvándorlás szelektív, 
elsősorban a munkaképes korosztály vándorol el. Ezért torzul a lakóné- 
pesség struktúrája is. A szülőképes korosztály arányának csökkenése kö- 
vetkeztében visszaeshet a természetes szaporodás, módosulás állhat be a 
népesség korstruktúrájában. Míg 1966-ban a 60 évesnél idősebb korosz- 
tályúak Szilágynagyfaluban 13,4%-ot tettek ki, ez az arány 1976-ban 
16,1%-ra emelkedett, amely mindenképpen magasabb az országos átlag- 
nál (1966: 12,3). 


Szilágynagyfalu vegyes profilú település; a mezőgazdaság mellett 
fellelhető az ipari tevékenység, és fejlődnek a különböző szolgáltatások 
is. Az 1971-ben, a község határában feltárt hévíz révén a község egy 
speciális funkcióra, az üdülőfunkcióra tett szert. Meggyőződésünk, hogy 
e funkció kiemeli a falvak sorából, és a község lakosságának a mezőgaz- 
daság mellett fontos jövedelmi forrásává válik, népének pedig magasabb 
életnívót fog biztosítani. 
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GERÉB ATTILA 


A CSALÁDOK HELYZETE A HARGITA MEGYEI HODGYÁBAN 


Hodgya Székelyudvarhelytől 8 km-re délnyugat irányban, a Sükő- 
nél eredő és Bikafalvánál a Nagy-Küküllőbe torkolló Gátpatak szűk völ- 
gyében terül el. Municípiumi alárendeltségű községközpontja Felsőbol- 
dogfalva. Székelyudvarhellyel a Felsőboldogfalván és Bikafalván átha- 
ladó városi autóbuszjáratok kötik össze. Legközelebbi vasúti megállója 
Bikafalván van. 


Hodgya lakosainak lélekszáma 361. Az elmúlt másfél évtized alatt 
több mint száz lakos költözött el a faluból. 


Foglalkozás szerinti megoszlás 


A családok helyzetében beállott változásokat igen jelentős mérték- 
ben az utóbbi másfél évtizedben történt foglalkozásváltozások idézték 
elő. 1962-től a következő mértékben nőtt a falu lélekszámához viszo- 
nyítva a nem földművelő dolgozók százalékaránya: 


Év % 
1962 5 
1967 18 
1972 21 
1975 28 
1978 34 


A munkaerő megoszlását véve alapul, az 1962-ben földművelésben 
foglalkoztatott lakosság 91%, a nem földművelő 9%; 1975-ben föld- 
művelő lakosság 47,4%, nem földművelő 52,6%; 1978-ban földművelő 
lakosság 41,15%, nem földművelő 58,85%. 


A továbbiak könnyebb megértéséért két táblázatban mutatom be 
a falu lakosságának nemek, illetve foglalkoztatottságok szerinti meg- 
oszlását: 


 Felnőttkorú  (%) Kiskorú (%) Összesen (%) 
Férfi 
Nő 


134  
129  


37,12 
35,73 


52 
46 


14, 41 
12,74 


186 
175 


51,53 
48,47 


Összesen 263  72,85 98 27,15 361 100,00 


Az aktív munkaerő lélekszámának megoszlása a következő: 
 Földművelés (%) Ipar (%) Más (%) Összesen (%) 
Férfi 
Nő 


27 
59 


12,92 
28,23 


70 
26 


33,49 
12,44 


18 
9 


8,61 
4,61 


115 
94 


55,03 
44,97 


Összesen 86 41,15 96 45,93 27 12,92 209 100,00 
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A nyugdíjasok lélekszáma összesen 54 (14,96%): 19 férfi (5,26%), 
35 nő (9,70%). Ezt a falu összlélekszámából kaptuk. 


Az országosan bekövetkezett társadalmi-gazdasági átalakulás nyil- 
vánvalóan Hodgyában is megbontotta a falubeli kenyérkereső foglalko- 
zások klasszikus tagozódását. S mivel egy számottevő ütemű iparosí- 
tásba lendült város tőszomszédságában elhelyezkedő faluról van szó, 
ez a változás sokkal hamarabb következett be, mint a várostól távolabbi, 
kimondottan nem ipari környéken elhelyezkedő falvak esetében. Ugyan- 
akkor sokkal későbben és időben is gyorsabb leforgással ment mindez 
végbe, mint az olyan falvakban, amelyeknek a vonzó gócaiban – Brassó, 
Marosvásárhely, Vajdahunyad stb. – már a század elejétől vagy köz- 
vetlenül a második világháború utántól elkezdődött a nagyipar fejlesz- 
tése. 


Ez a gyors ütemű foglalkozásváltoztatás valóságos válságot idézett 
elő a falubeliek közérzetében. Akik elmentek a gazdaságból, azok „szö- 
kevényeknek minősültek a mezőgazdaközösségben maradottak szemé- 
ben. Ugyanakkor még nem szerezték meg a polgárjogot az ipari társa- 
dalomban, sem a munkahelyi közösségben, sem a hivatalos elismertetés 
területén. A 60-as években, szinte az évtized végéig, az ország területi- 
közigazgatási újjárendezéséig adminisztratív intézkedések riasztották a 
foglalkozásváltoztatókat: az ipari munkahelyekről visszaküldték őket a 
gazdaságba; az mtsz-ből nem engedték el hivatalosan; fogatot vagy ha- 
sonló segítséget a gazdaságtól terménybetakarításra, tűzifa szállítására 
korlátozott időre – leginkább csak vasárnapra – adtak. „Aki nem 
kapál, ne is kaszáljon” – adták ki a jelszót. Viszont a „munkások” azért 
mégis kaszáltak, sőt arattak is. A gazdaságban dolgozó férfiak ugyanis 
felét sem tudták volna betakarítani a termésnek, főleg a mezőgazdaság 
akkor még alacsonyabb szintű gépesítése miatt. Legtöbb esetben a fele- 
ségek dolgoztak az mtsz-ben, s részükben is kaszáltak és arattak a fér- 
jek és a legények. Így azután aránytalanságok mutatkoztak, hiszen akik- 
nek két részt kellett kapálniuk, lemaradtak a kaszálással az „egy ré- 
szesek”-kel szemben. 


Sok vitára, elégedetlenségre adott alkalmat az mtsz hodgyai bri- 
gádjának – amely sokkal előbb végzett a nagyobb horderejű munkák- 
kal, mint a központot képviselő boldogfalvi brigád – átirányítása más, 
az mtsz-hez tartozó falvak területére, amely nem is mindig a legmeg- 
felelőbb formában (néha egyszerűen utasításként, sőt parancsként) hang- 
zott el. Káros követelmények származtak abból is, hogy Hodgyának 
például mindig nagyon sok takarmánya termett, s a készletet áthord- 
ták az intenzívebb állattenyésztéssel foglalkozó Boldogfalvára, Bikafal- 
vára, s tél közepétől Hodgyában már csak rázottat vagy szalmát ettek 
az állatok. 


Általában mindenki kereste a jogát, de ekkor még nem egyensú- 
lyozódott ki a falubeliek közérzete. Ha valami nem sikerült a gazda- 
ságban, akkor a vélemények és a nyers kritikák is eléggé ellentmondóak 
voltak. A gazdaságbeliek hibáztatták az „elpártoltak”-at, mivel kevesebb 
munkaerő maradt, s egyúttal a vezetést, hogy nincs tekintettel vetés- 
terveiben a hodgyaiak határismeretére, hiszen a hodgyaiak tudják, me- 
lyik határrész mit bír meg. Az ipari munkába átváltott ex-gazdák hi- 
báztatták az mtsz-belieket, hogy nem úgy gazdálkodnak, ahogy kell, 
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mert „bezzeg az ő idejükben” a gazdaság termelőképessége magasabb, 
osztaléka bővebb volt. 


Hodgya évenkénti búzavetésterülete átlagban 110 hektár. A közös 
gazdálkodás első évében 24 vagon búza termett. Ennek tetemes hányada 
a gazdaság tagjainak lényeges jövedelmét tette ki. Egy-két évben meg- 
történt, hogy a cséplésre „vendégmunkások”-at hoztak idegenből, akik 
munkadíj fejében nagy keresethez jutottak. Tény az, hogy előbb a szük- 
séges munkaerő hiánya folytán, később a kombájnokkal való aratás- 
cséplés miatt mentesültek a gazdaságban dolgozók a cséplés, majd az 
aratás munkájától s egyúttal elestek az abból származó jövedelemtől. 


A foglalkozás szerinti megoszlásban bekövetkezett s a gazdálko- 
dásban végbement változásokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: Évek 
során mind a munkaalkalom szakosodása, mind a jövedelmi források 
felcserélődése folytán a gazdáknak megváltozott a gazdálkodáshoz való 
viszonya. A búzatermés hektáronként 12 mázsa átlagnál állapodott meg. 
Az aratás és cséplés helyett előtérbe kerültek a kertészet, muroktermesz- 
tés, rostálás munkaalkalmai, az mtsz-jövedelem mellett pedig a tej- 
és állattenyésztési szerződés. Az egyéni tejszerződések révén az állat- 
tartó gazdák pl. 1977-ben mintegy 25 fejőstehén után 180–200 ezer 
lej bevételre tettek szert. A szerződéses bikaborjúnevelés révén elért 
bevételük pedig több mint 210 ezer lej volt. Az mtsz közben a régebbi 
norma-elszámolásról áttért az akkordra. Az idős gazdák újabban ál- 
lami nyugdíjat kapnak, maximum 200–220 lejt, viszont a gazdaság 
öregségi segélyben 1977-ben nem részesítette őket. Mindez egy termé- 
szetszerű változás része volt, s noha esztendők múltával a régi falu már 
túljutott nehéz, lázas átalakulási korszakán, sok gazdasági, falutársadalmi 
gondot okozott. 


Az ifjak pályaválasztása 


A mezőgazdaságban bekövetkezett változások a fiatalok pályavá- 
lasztásában is tükröződnek. A múltbeli adatok kimondottan szellemi ér- 
deklődésű pályaválasztásról tanúskodnak, s ezek szintén figyelemremél- 
tók. Jegyzőkönyvek, névjegyzékek tanúskodnak róla, hogy már a XVIII– 
XIX. században kik kerültek ki a faluból, főként mint „oskolameste- 
rek” és papok. A két világháború között – adataink szerint – több 
mint tizenöten érettségiztek s lettek papok, tanítók, jegyzők, hivatal- 
nokok. 


Az 1948-as tanügyi reform után csaknem harmincan érettségiztek, 
akik közül hatan egyetemi diplomát is szereztek. A második világhá- 
ború előtt és után egy-egy főiskolás hallgató külföldi tanulmányúton 
is bővítette szakmai ismeretét. 


Hogy e változások jellegét megismerhessük, vizsgáljuk meg az 
1947–1962 között született ifjak pályaválasztását. Ez a folyamat egybe- 
esett elsősorban a közös gazdálkodás kezdetével a faluban, másodsorban 
a közeli város, Székelyudvarhely ipari fejlesztésével, szakmai iskolái- 
nak bővülésével. Hodgyában e tizenhat év alatt született 105 gyermek 
(61 fiú, 44 lány) pályaválasztását a következőkben csoportosíthatjuk. A 
105 ifjú a szaklíceumi, líceumi, egyetemi végzettségűeken kívül 18-féle 
szakmai iskolában és néhány munkahelyi szaktanfolyamon képesítette 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 248


s képesíti magát. Pályaválasztásuk százalékarány szerinti sorrendje a 
következő: 


 
Férfi Nő 


Százalékarány 
Férfi Nő 


1. Általános iskolai végzettség utáni szaktanfolyam 4 11 14,28 10,47 
Fiúk: asztalos, lakatos, víz-, gázszerelő,     


kőműves     
Lányok: cérnagyári munkás (9), szabó (2)     


2. Szaklíceum 8 5 12,38 4,76 
Fiúk: mezőgazdasági (4), mechanikai (3), elektro-     


technikai (1)     
Lányok: mezőgazdasági (4), elektrotechnikai (1)     


3. Asztalos 8 – 7,61 – 
4. Géplakatos 8 – 7,61 – 
5. Középiskola – 7 – 6,66 


elméleti (5), tanítónőképző (1),     
művészeti középiskola (1)     


6. Vasesztergályos 6 1 6,66 0,95 
7. Általános iskolával 3 4 6,66 3,80 
8. Cipész 3 2 2,85 1,90 
9. Szabó – 4 – 3,80 
10. Kőműves 4 – 3,80 – 
11. Gépkocsivezető 4 – 3,80 – 
12. Csempés –- 4 – 3,80 
13. Villanyszerelő 3 – 2,85 – 
14. Kárpitos – 3 – 2,85 
15. Egyetem (mezőgazdász, tanár) 1 1 0,95 0,95 
16. Öntő 2 – 1,90 – 
17. Hegesztő 2 – 1,90 – 
18. Kereskedelmi – 2 – 1,90 
19–23. Víz-, gázszerelő, műszerész, autószerelő,     


marós, traktorista egyenként 1–1. 5 – 0,95 – 
   egyenként  
Összesen 61 44   


1. – Általános iskolai végzettség utáni szaktanfolyam: 14,28 (10,47); 
2. – szaklíceum: 12,38 (4,76); 3. – asztalos, géplakatos, vasesztergályos, 
ált. iskolával megmaradt: 7,61 (4,76); 4. – líceum és t. képző 6,16 
(mind lány); 5. – cipész: 4,76 (1,90); 6. – szabó, csempés (ezek mind 
lányok), gépkocsivezető, kőműves: 3,80; 7. – egyetemi végzettség (fele 
lány), öntő, kereskedelmi (mind lány), hegesztő, víz- és gázszerelő, autó- 
szerelő, marós, traktorista: valamennyien 2%-on aluli arányban. 


A 105 személyből 63 (45 férfi, 18 nő) jelenleg is hodgyai lakos. 
Ezeknek százalékarány szerinti pályaválasztási megoszlása a következő: 
1. – Szaklíceum 17,46; 2. – lakatos 12,69; 3. – asztalos, esztergályos; 
4. – munkahelyi szaktanfolyam (cérnagyárban) 7,43; 5. – ált. iskolai 
végzettséggel 6,34; 6. – szabó, kőműves, kárpitos 4,76; 7. – gépkocsi- 
vezető 3,17; 8. – líceum, öntő, villanyszerelő, műszerész, hegesztő, 
marós 2%-on alul. 
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Jelenleg 44 olyan család van, ahonnan az 1950–1977 közötti idő- 
szakban összesen 106 ifjút házasítottak ki a faluból más helységbe, il- 
letve mesterséget vagy diplomát adva kezükbe más helységben indították 
életútjukra. Évtizedenkénti megoszlásuk a következő: az 1950-es évek- 
ben 29, a 60-as években 45, a 70-es években 32. 


Az elköltözött 42 személy jelenleg a következő helységekben lakik: 
Székelyudvarhelyen 27, Temesváron 3, Szovátán 3, Marosvásárhelyen 
2, Fiatfalván, Farcádon, Bikafalván, Homoródalmáson, Bágyban, Csík- 
szeredában, Besztercén 1–1. 


A jelenleg 63 hodgyai lakos mindegyike ingázik. 
Első látásra is észrevehető, hogy Székelyudvarhely ipari fejlődése 


döntően befolyásolta a hodgyai ifjak pályaválasztását. Ugyanakkor, ha 
csak a kimutatást nézzük, jóformán semmi nyomát sem látjuk annak, 
hogy ezek az ifjak faluközösségben születtek és nőttek-nőnek fel. Egyet- 
len gazdálkodó sem lett közülük. Egy fiúból lett juhász (ő is magán- 
tulajdonban levő juhokat őriz). Néhányan mezőgazdasági szaklíceumot 
végeztek, de mint mezőgazdasági könyvelők helyezkedtek el. A gépko- 
csivezetők és a traktorista nem a mezőgazdaságban dolgoznak. Mindösz- 
sze egy fiú dolgozik a mezőgazdaságban: egyetemet végzett s agrár- 
mérnök. De hogy a rendhagyás teljes legyen, meg kell jegyeznem, hogy 
az ő édesapja kőműves. 


Mindezekből kitűnik, hogy a tulajdonképpeni falusi alapfoglalkozás, 
a földművelés, itt helyben utánpótlást – egyelőre – nem várhat. (Ér- 
dekességként: volt egy ipari munkás, aki visszajött a gazdaságba.) A 
jelenlegi férfi mtsz-tagok közül negyven éven aluli egy sincs. A férfi 
földművelők zöme 60–70 év közötti. A mezőgazdaság gépesítése a mi 
hegyes vidékeinken egyelőre még nem tart lépést a gazdaságbeli dol- 
gozók létszámcsökkenési ütemével. Másfél évtized alatt egyetlen olyan 
tanulni vágyó fiatal sem mutatkozott, akit a faluközösség mezőgazda- 
ságra: az állattenyésztés, a növénytermesztés vagy a gyümölcsészet terén 
való szakképesítésre taníttathatott volna. Pedig még ma is élnek azok 
közül a gazdák közül, akik mindezekben a foglalatosságokban valóban 
kiváló szakemberek voltak, akik annak idején, évtizedekkel ezelőtt, a 
kornak megfelelő magas szintű szakmai ismerettel és szeretettel mű- 
velték a földet, nevelték, nemesítették az állatokat és gondozták gyü- 
mölcsöseiket. A régi falutól lassan elköszönünk, eltávolodunk. De a 
földműveléstől nem búcsúzhatunk el, mivel a kenyerünk függ tőle. 


A pályaválasztással kapcsolatban még azt is érdemes megemlíteni, 
hogy a táblázatban felsoroltak közül többen változtattak szakmát, újabb 
diplomát szerezve. Mellékfoglalkozásként szabad idejükben némelyek 
gyakorolják magukat a faragás és kovácsoltvas-munka díszítőművésze- 
tében; mások méhészkednek, fotóznak; megint mások asztaloskodnak, 
kőműveskednek, televíziót, rádiót javítanak, vadásznak, fogatoskodnak. 
Vannak, akik negyven-ötven éves korukban szereztek szakképesítést 
valamilyen szakmában. Tehát többnek van két szakmából is diplomája. 
Vannak asszonyok, akik szabász-szövőtanfolyamot végeztek. Többen van- 
nak, akik magánúton végezték el a középiskolát, majd az egyetemet, s 
ha korosztályuktól el is maradtak, később elnyerték továbbtanulásuk 
révén a végzettségüknek megfelelő munkahelyet. 
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A lakások és lakóhelyek megoszlása 


Hodgyában összesen 102 lakott és 11 lakatlan ház van. A lakott 
házakat 9 csoportba soroltam. I. Egyszobás régi, ma már egészség- 
telen házak. II. Nyári házak, többnyire egyszobásak, egészségesek. Ide 
csak azokat soroltam, amelyekben állandó jelleggel laknak. III. Két- 
szobás régi, többnyire egészségtelen, a bejárat fölött eresszel vagy anél- 
kül, legtöbbnek pincéje van. IV. Kétszobás új vagy megújított, nyitott, 
födött feljáróval. Általában pincéjük is van. V. Kétszobás zárt verandá- 
val vagy előszobával; újak vagy megújítottak; pincével, legtöbb helyen 
nyári konyhával. VI. Háromszobás nyílt feljárós, tornácos pincékkel, me- 
lyekből az egyik többnyire lakható, vagy helyette nyári konyha. VII. Há- 
romszobás zárt üveges tornáccal, verandával vagy előszobával, pincével 
vagy pincékkel, több helyen nyári konyhával. VIII. Tört ház (vinklis) nyílt 
feljárattal, pincével vagy pincékkel, esetleg nyári konyhával. IX. Tört ház 
előszobával, egyebekben az előbbi csoport jellegével megegyező. A 11 
lakatlan ház közül egy-egy az I-es, III-as, IV-es, nyolc a VIII-as cso- 
portba tartozik. Az utóbbi nyolc teljesen új („pirosban áll”), egy meg- 
újított és kettő régi, felszámolható. 


Öt kivételével valamennyi lakásban villanyvilágítás van. 
A lakóházak összlakterülete 3704 m2, amelyből egy lakosra átlag 


10,26 m2 terület jut. Mindenekelőtt szembetűnő az 1962. évi (február) 
állapothoz viszonyított örömteljes fejlődés. Elsősorban azért, mert 69%-kal 
fogyott az I.; 39%-kal a III.; 33%-kal a IV. és 30%-kal a VI. csoport- 
beli házak száma. Megjelentek az V., VII. és IX. csoportbeli házak, 
melyek az összes házak 32%-át teszik ki. Másodsorban jelentős fejlődés- 
nek tudható be, hogy a jelzett időszakban 2 m2-rel növekedett az egy 
személyre jutó lakterület és 63%-kal csökkent azoknak a családoknak 
a száma, amelyek a személyenkénti átlagon aluli lakóterületen éltek. 


Ugyancsak a fejlődés jele, hogy az utóbbi húsz évben 30 család 
épített s 12 család vett házat a faluban, még ennyien vettek vagy épí- 
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Gyermekek Nyugdíjasok 


  m2 m2 % m2  száma száma %-a száma %-a 
I 4 36 36 100 – 8 2 2 25 2 25 
II 6 54 54 100 – 12 1 1 8,33 7 58,33 
III 25 600 382 63,66 218 81 11 20 24,69 13 16,04 
IV 16 404 244 60,39 160 44 7 13 29,54 5 11,36 
V 13 372 248 66,66 124 45 5 10 22,22 6 13,33 
VI 14 560 294 25,50 266 55 8 17 30,90 8 14,54 
VII 9 405 240 59,25 165 32 4 10 31,25 2 6,25 
VIII 6 337 114 33,82 223 24 5 10 41,66 4 16,66 
IX 16 936 376 40,17 560 60 6 15 25 7 11,66 


Össz. 102 3704 1981 53,48 1723 361 49 98 27,14 54 14,96 
Jelen kimutatás az 1978 
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tettek Székelyudvarhelyen vagy távolabbi helységben, akik többségük- 
ben csak azután költözködtek el, miután új lakásukat átvehették. Ez 
utóbbiak közül néhányan jelenleg is laknak még itthon Hodgyában. To- 
vábbá szobát toldott vagy nyári konyhát épített 15 család, verandát üve- 
geztetett vagy előszobát készített ugyancsak 15 család, csűrt-istállót épí- 
tett 18 család. 


A rendelkezésre álló és a valóban igénybe vett lakterület közötti 
különbség majdnem 50%-os. Ez a jelenség paradox módon éppen az új, 
tágas lakások gyarapodásának arányában jelentkezett. Ennek oka az, 
hogy ha régebben a kétszobás lakásoknak általában csak egyik szobáját 
lakták, ma ugyancsak többnyire egy szobát laknak a háromszobás laká- 
sokban is. Nyáron meg éppen kevesebbet, tudniillik a pincelakást vagy 
a nyári konyhát használják. A kisbabás és többgyermekes családokra ez 
nyilván nem vonatkozik. Az egészséges lakásfelhasználási mód is egyre 
inkább tért hódít. Nyilván számba kell venni kényszerítő körülménye- 
ket is. Például amikor egy család új házat épít, addig a pincelakás- 
ban lakik, amíg elkészítheti az egész lakást. S ha ez évekig eltart, 
azon nem lehet csodálkozni. 


A régi korok falusi lakásviszonyai kényszerítő körülményei folytán 
beidegződött „egy lakószoba, egy tisztaszoba” felfogás ma is érezteti ha- 
tását. De a döntő a fűtés kérdése. Éghajlati adottságoknál fogva itt 
fél évig tart a tél. Éjszakai fagyok már kora ősszel vannak, és még 
késő tavasszal is előfordulnak. A község erdejéből kiutalt tűzifa nem 
elégséges. Fűrészporos-, olaj- és villanykályhák pótolják a meleget. A 
máshonnan beszerezhető tűzifa nagyon költséges. A lakásfűtési nehéz- 
ségeknek jelentős szerepe volt abban, hogy több család beköltözött a vá- 
rosba. 


Az új lakásokban elsősorban, de a többiben is általában megszapo- 
rodtak az új típusú bútorok. A régi magas vetettágyak, fakanapék, 
„stelázsik” meg az ezekhez hasonló ősi és régi bútorok kiszorultak. In- 
kább csak az öreg házaspárok ragaszkodnak hozzájuk. Megvilágosodtak 
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10,26 5,48 33 átlag 3,50 120 8,25 
március 31-i állapotot tükrözi. 
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a szobák. Ugyanakkor ma már nem lehet csupán fehér vagy kékes színre 
meszelt lakásbelsőket vagy külső házfalakat látni. A szobákat festetik: 
hengerelt vagy mintás sarkított, csíkozott falszíneket alkalmaznak, vala- 
mint tükrös mennyezetet, néha rikító, máskor megnyugtató színekkel. 
Sok régi ház kis ablakait „összevágva”, nagy hármasablakkal helyettesí- 
tették. A beüvegezett verandákat virágokkal üdítik. A szobák padlózatát 
újabban műanyag szőnyeggel borítják be (néhol teljesen, pedig ez egész- 
ségtelen mind a padlózatra, mind a lakókra nézve). 


Vízvezeték, fürdőszoba már van, de elterjedése még késik. A gaz- 
dasági udvarok képe is megváltozott: több életszeren zöldülnek az udva- 
rok. Egyre több gazdasági udvart két részre választottak; a hátsó valóban 
gazdasági udvarrész mellett kialakult egy bejárati, virágoskerti rész. 
Néhány helyen a fakerítést és fakaput felváltotta a vaskerítés vaska- 
puval. Sok helyen a kapuktól járdát öntöttek a bejáratig vagy a fel- 
járó lépcsőig. Van már garázsos udvar is. Viszont székely kaput senki 
sem készíttetett. Egy van, de az is már nagyon régi. A művelődési ott- 
hon színpadát díszíti egy valóban mesterművű székely kapu, melyet egy 
helyből elszármazott művészember faragott 1960-ban. 


Időbeosztás és pénzbeosztás 


Már a magángazdálkodásról a közös gazdálkodásra való áttérés jelen- 
tősen változtatott a falusi családok időbeosztásán. Az mtsz-ben dolgozó 
családoknak a kijelölt területen kell dolgozniuk kijelölt munkatársakkal. 
Alkalmuk nyílt tehát arra, hogy a kívülről irányított rendhez – vagy 
rendetlenséghez – igazodjanak. Ez az irányítás legtöbb esetben rend- 
hez, időtakarékossághoz, pontossághoz szoktatja a lazább természetű gaz- 
dákat. Ha azonban kapkodó parancsolgatásból állott az irányítás, akkor 
megzavarta a gazdaemberek házirendjét. 


A városban dolgozó férfiak asszonyainak a férj időbeosztásához kell 
igazodniuk a felkelésben, főzésben, saját egyéb munkájuk beosztásában. 
Ezt a rendet egyebekben is szentesíti a család, s a gyermekek is meg- 
szokják. A munkásfeleségek egy része továbbra is otthon dolgozik az 
mtsz-ben vagy a háztáji parcellán, kertben. Ők is igyekeznek eredményt 
felmutatni. Férjeik viszont itthon töltött idejükben segítenek nekik a 
mezei munkákban. A nyári és őszi mezei munkák idején a legtöbb 
hazatérő munkásférjet és gyermeket cédula várja: melyik határba, milyen 
szerszámmal menjen segíteni az ott dolgozó családtagoknak. 


Egyre több olyan család is van, ahol mindkét házastárs iparban, 
idegenben dolgozik, s ezeknek az időbeosztása már teljesen elüt az előb- 
biekétől. Ahol kisebb vagy egészen kis gyermekek vannak, ott a szülők 
igyekeznek ellentétes váltásban dolgozni. 18 ilyen család van, melyből 
5 szülő nem tud „váltani”. Több családban a nagyszülő, sőt a dédnagy- 
mama segít a kisgyermekek felügyeletében. Ilyen esetekben a nagy- 
szülő vagy dédszülő alkalmazkodik a család időbeosztásához. 


Az ifjúság időbeosztása teljesen megegyezik a nem földművelők idő- 
beosztásával, mivel földművelő ifjú legény vagy leány nincs. Azontúl 
pedig néhány kivételével időbeosztásuk a szülők megsegítése érdekében 
alakul. 


A régi értelemben vett falusi munkaszüneti napok – főleg a vasár- 
napok – elvesztették ünnepi tartalmukat. Jobbára csak a vasárnap reg- 
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geli utcaseprésben (amikor nincs sár) és a délutáni pihenésben nyilvánul 
meg. Különösen nyáron és ősszel még nagyobb a munkaütem, mint hét- 
köznapokon. Mindenekelőtt azért, mert többen vannak itthon és többen 
dolgozhatnak a mezőn vagy otthon. Közmunkákat és kalákákat is csak 
vasárnap tartanak. A fél mtsz-családok is csak többnyire vasárnap jut- 
nak fogathoz. Téli időben pedig az erdőlési napok egyike a vasárnap. 
Tehát ezek a tényezők a vasárnapok munkaszüneti jellegét lényegében 
teljesen megszüntették. Ma már több háztáji munka sajátságosan vasár- 
napivá vált. 


Egyébként a hodgyaiak a régi időkben sem tartották szigorúan a 
vasárnapi pihenőnapot; legfeljebb csak úgy a délutáni órákban. Mivel 
általában nagy szorgalmú nép volt, munkára használta ki minden kis 
idejét. A magángazdálkodás idejében a környékbeli falvakban s a városi 
határban vállaltak kaszálnivalót. A város egykori tejellátásából a hod- 
gyaiak is jelentős mértékben kivették részüket, s nyilván vasárnap is 
el kellett vinni, hátalni a sok tejet – akár esett, akár havazott – 
át a hegyen gyalog. Azóta többféle egykori munkát már nem végez- 
nek, s a túlhajtott munkaritmus is sokat csökkent, de a vasárnap délelőt- 
tök hétköznapiságát ma is fenntartják. Egyébként még ma is látni olya- 
nokat – különösen nyáron s ősszel –, akik az otthon „futtában” elkez- 
dett étkezést az úton, szekéren vagy gyalog sietve fejezik be. Ennek 
nem egy tragikus áldozata is volt. 


Tényleges nyugdíjas életet Hodgyában senki sem él. Ki ameddig 
bírja, addig dolgozik a mezőn, otthonában – kapál, kaszál, szénát csi- 
nál, ősszel részt vesz a betakarodásban. 


A kereset felhasználása, a pénzjövedelem beosztása is lényegesen 
átalakult az utóbbi egy-két évtized alatt. Megváltozott a jövedelem jel- 
lege is: a közös gazdaságban kapott javadalmazásból, a háztáji gazda- 
ság bevételeiből és a nem mezőgazdaságban dolgozók fizetéséből tevő- 
dik össze. Egy család jövedelmi forrásait a családtagok munkahelyi 
hovatartozása határozza meg. A hodgyai családok legnagyobb része két- 
vagy háromféle jövedelmi forrásból pénzel. A havi fizetést élvező dol- 
gozók családjai az időbeosztáson túl az anyagiak terén, a jövedelembeosz- 
tásban is rendhez, kialakult, előre kiszámított időszakisághoz szoktak. 
Előre tudják, hogy mennyi fizetést, mennyi előleget kapnak és mikor, 
s azt kiszámított terv szerint oszthatják be. Ezen túlmenően élhetnek 
a részletvásárlás előnyeivel, s kapják a gyermeksegélyt. E közvetlenül 
és rendszeresen ható tényezők új magatartást, más életszemléletet alakí- 
tottak ki. A háztáji gazdálkodás lehetősége pedig megtanította a gazdá- 
kat arra, hogy az adott lehetőségeken belül minél szakszerűbben és cél- 
szerűbben termeljenek. 


A pénz a régebbi korosztályok idejében a gyermekszem ritkán lá- 
tott kincse volt. A ládafiában vagy egyéb családi rejtekhelyen őrizték, 
s jól megbecsült érték volt. Ma sem hányják szerteszét, de a rendszeres 
fizetések, elszámolások havonkénti eseményei elkerülhetetlenül közvet- 
lenebb kapcsolatba hozták vele a gyermekeket is, mint régebben. Első- 
sorban azért, mert a gyermek maga is több mindent vásárol, mint ré- 
gebb. Másodsorban tanúja a pénzről szóló beszélgetéseknek, elszámolá- 
soknak. Harmadsorban pedig nekik – főképp a nagyobbacskáknak – 
is juttatnak zsebpénzt. Újabban káros jelenség kezdett terjedni: a kisis- 
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kolások zsebében zörgő lejesek „rang”-ot jelentenek. „Édesapám, kérek 
pénzt, mert csak nekünk nincs pénzünk az iskolában” – panaszkodott 
annak idején harmadik osztályos fiam testvérei nevében is. Sok szülő 
nem tudja, milyen módon kell a pénz helyes értékelésére és felhaszná- 
lására megtanítani a kisgyermeket és milyen esetben járhat ez káros 
következményekkel. Volt eset rá többször is, hogy a boltkezelőnek kel- 
lett figyelmeztetnie a szülőket arra, hogy gyermekük 20, 30, 40 lejre vá- 
sárolt cukorkát, nyalánkságot rövid idő leforgása alatt. 


A fiatalok, ahogy a szakiskolát elvégzik, fizetést kapnak, s bár azt 
szüleiknek átadják, mégis már pénzkereső személyek, akik tudják és 
számon tartják, hogy mennyi az övék. Közös beleegyezéssel vásárolnak 
is belőle. 


A jövedelemmel kapcsolatos jellemző tünet, hogy amikor valaki ke- 
resetéről nyilatkozik, akkor csupán a készpénzt nevezi meg. Az mtsz-ből 
kapott terményből, tejből, állatból, gyümölcsből szerzett bevétel „nem 
számít”. Egyébként is az asszonyok kényesen ügyelnek – hagyományo- 
san is – háztájon belüli keresményükre (majorságból, tojásból, vete- 
ményből stb.), és jól elhatárolt külön célra használják fel azt. A sum- 
másabb jövedelmet takarékbetétkönyvbe teszik, a forgópénzt többségé- 
ben az asszonyok kezelik. Fizetésosztáskor többeknél szokásos, hogy a 
családtagok együtt indulnak bevásárlásra. Néhánynál viszont előfordul 
a megittasodás, családi perpatvarokkal kísérve. 


Családtervezés 


Az öregkorúakban még elevenen élnek a régi szegénység képei, 
akár mint saját életük tapasztalatai, akár mint mások életéből felidézett 
emlékek. Ez a félelemérzés a megváltozott falusi életkörülmények között 
módosul. Elsősorban általános, továbbá faluközösségi, személyes szem- 
pontok szerint. 


Általános szempontokat véve figyelembe, legelsősorban az anyaság 
kérdése jön számításba. Régmúlt korok – főleg falusi – szemlélete sze- 
rint az asszonyok anyasági mivolta éppen azért nem kapott külön hang- 
súlyt, mert az asszonyt nem tekintették a férfival egyenrangú embernek 
sem a családban, sem a faluközösségben. A szülők adták, a férfiak el- 
vették feleségnek, anyának, gyermeknevelőnek. S ha az asszony netalán 
húsz vagy annál is több éven át szült, veszített, temetett, gyermeket 
nevelt, s közben nyilván ezerféle dolgot végzett, akkor is csak a munká- 
jáért járt elismerés vagy elmarasztalás. A lusta, kikapós asszonynál csak 
a „meddő nő” volt megvetettebb. A nőkkel kapcsolatos értékítélet főleg 
az utóbbi húsz-harminc esztendőben változott meg. 


Köztudott, hogy az anyaság átélésének legdöntőbb szakasza mind 
fizikai, mind érzelmi vonatkozásban a terhesség időszakától a „pelenká- 
zás” végéig tart. Ebben az időszakban van leginkább gyermekéhez kötve 
az anya, s ez maga után vonja minden másfajta megnyilvánulási lehető- 
ségtől való távolmaradását vagy azok korlátozását. Leginkább ki van 
téve betegségnek, rászorultságnak, „haszon nélküli látatlan munká”-nak. 


A megváltozott életlehetőségek közt családanyává lett asszonyok s 
családjaik a gyermekvállalás kérdését ma már sokkal összetettebb meg- 
világításban nézik és oldják meg, mint anyáik vagy nagyanyáik. Az el- 
múlt 30 esztendő ebből a szempontból igen változó korszak volt: előbb 
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beköszöntött a sokgyermek-vállalás alkonya, s kivirágzott a „kétgyer- 
mek-elv”, majd – az utóbbi időben – újra „szót kért” a harmadik és 
negyedik gyermek. Ezt szemléltetik az utóbbi közel harminc évi hodgyai 
születési számadatok: 


Évszám Összesen I. II. III. IV. V. VI. gyermek 


1950 7 3 3 – 1 – –  
1951 9 2 6 1 – – –  
1952 9 5 4 – – – –  
1953 13 6 4 3 – – –  
1954 3 2 1 – – – –  
1955 13 5 4 2 2 – –  
1956 7 3 2 1 – 1 –  
1957 9 2 3 3 – – 1  
1958 6 2 4 – – – –  
1959 4 1 3 – – – –  
1960 8 2 5 1 – – –  
1961 2 1 – 1 – – –  
1962 6 5 – 1 – – –  
1963 5 3 1 1 – – –  
1964 5 3 2 – – – –  
1965 7 3 3 1 – – –  
1966 5 3 2 – – – –  
1967 6 4 2 – – – –  
1968 9 4 3 2 – – –  
1969 9 1 6 2 – – –  
1970 11 3 4 3 1 – –  
1971 10 3 – 6 1 – –  
1972 5 – 3 1 1 – –  
1973 6 1 3 2 – – –  
1974 7 4 2 – 1 – –  
1975 8 2 3 1 2 – –  
1976 6 1 2 2 1 – –  
1977 6 3 2 1 – – –  
1978         


XI. 12-ig 6 – 4 – 1 – –  


A kétgyermekes családok akkor szaporodtak el, amikor a faluban 
a régi értelemben vett rangalap, a föld mint magántulajdon elveszítette 
jelentőségét. A földvásárlások megszűntek. Ily módon „rangos család”- 
nak maradni, vagy mi több: azzá válni nem lehetett. Az 1948-as tanügyi 
reform lehetővé tette, hogy több család iskoláztassa gyermekét. Tehát 
ez a lehetőség elsősorban mint áldásos tény, másodsorban mint „rang- 
alap” vált számottevő tényezővé. Viszont hamar kiszámíthatta bárki, 
hogy abban az időben nem lehetett minden gyermeket taníttatni, anyagi 
okok miatt. Továbbmenve, a földvásárlások helyébe a lakásépítés és az 
új lakások berendezése került. Most már ez döntötte el, hogy ki milyen 
helyet foglal el a falutársadalmi ranglétrán. Az öltözködés, férjhezadás, 
kiházasítás is egyre változatosabbá, ugyanakkor költségesebbé vált. A 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 256


„ki kell állítani” jelszó fogalommá vált. A csecsemőkortól a kiházasí- 
tásig, férjhezadásig minden korosztályba tartozó gyermeket a kelleténél 
gazdagabban öltöztettek mind anyagi tehetségükhöz mérten, mind a szük- 
ségszerűséget figyelembe véve. Kivételek nyilván akadtak. Általában ezek 
a tények és igyekezetek egy közhasználatú mentegetőzést fogalmaztak 
meg: „Hogyha kiskorában ennyit kell költeni egy gyermekre, akkor férj- 
hezadásáig nem lehet azt kibírni. Bár egy vagy két gyermeket lehessen 
felnevelni.” Mutatkoztak közvetlenül a városból származó ide vonatkozó 
káros hatások: „Ha a tanult emberekhez a két gyermek illik, akkor miért 
ne illenék nekünk is?” 


Idővel, a hatvanas-hetvenes évtized váltása idején a kétgyermekes 
családok „versenyben” szerzett és remélt „előnye” lassan kezdett szerte- 
foszlani. A háromgyermekes családokban munkaképessé váltak a gyer- 
mekek. Ez nyáron olyan előnyt jelentett kapálásban, szénacsinálásban, 
egyéb mezei munkákban is, amit a kétgyermekes családok nem tudtak 
szó nélkül hagyni: „Könnyű nekik, ha a kapálóba beállnak, egy délu- 
tán elvégzik”; „Bezzeg ti már béhordtátok a szénát, annyi kéz sokra 
kész.” Jelenben már a régebbi háromgyermekes családok nincsenek hát- 
rányban a korabeli kétgyermekes családokkal szemben. Házépítésben, 
iskoláztatásban, kiházasításban, családi életük stabilitásában mind-mind 
versenyképesek. Nyilván hogy ha társadalmi, gazdasági, politikai hatások 
játszottak közre az úgynevezett kétgyermek-elv meghonosulásában, 
ugyancsak ilyen természetű – más irányú – hatások vezettek annak 
felszámolásához is. A táblázatból kitűnik, hogy a családokban 1970-től 
kezdve egyre inkább megszületik a negyedik gyermek. 


Mindennek ellenére szükséges kellő súllyal mérlegelni, hogy a társa- 
dalom eddigi alapformációja, a család a változó körülmények idősza- 
kában keresi hivatása betöltésének új lehetőségeit. A jelenlegi család- 
tervezés (a hodgyai is) eléggé tisztázatlan. Egyébként sajátosan helybeli 
családtervezésről – jelenleg – nem is lehet beszélni. A jövőre néző 
gond súlypontja a csecsemőkortól az óvodáskorig terjedő időszakra esik. 
De a későbbi életszakaszokat is befolyásoló gond például az ingázás 
emberségesebbé tétele (kicsiknek, nagyoknak egyaránt). 


Gyermeknevelés, szülők és gyermekek kapcsolata 


Hodgyában 49 család van, ahol kiskorú gyermeket találunk. Ezek 
közül 14 családban egy gyermek, 24 családban két gyermek, 8 család- 
ban három gyermek és 3 családban négy gyermek van. A régebbiekhez 
viszonyítva ma sokkal színvonalasabb körülmények közt nevelkednek a 
falubeli gyermekek. Már a terhes asszonyokat nyilvántartásba veszik, 
orvosi felügyelet alá kerülnek. Az anyák szülészeten szülnek, ahonnan 
csak egészségesen engedik haza s otthon a csecsemő és anya további 
orvosi felügyelet alatt van. Mind a gyermek egészséges tápláltatása, 
neveltetése tekintetében, mind az anya védelme érdekében szaktanácsok, 
orvosi ellenőrzések, szükség szerint meghosszabbított betegszabadság le- 
hetősége van adva. Az óvodás és iskolás gyermekek szülei a tanítóktól 
is közvetlen tanácsot és segítséget nyerhetnek gyermekük helyes neve- 
lését illetően. 


A szülőkben is elmélyült a tágabb értelmű – bár nem mindig he- 
lyeselhető fontossági sorrendben megnyilatkozó – gyermekgondozás, 
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-féltés, -nevelés jelentősége. Tisztaság, táplálkozás, öltöztetés tekinte- 
tében rendszerességre készteti az anyát, az apát az előbb említett tár- 
sadalmi gyermekvédelem is. Ezenkívül a szülő a mostani kis és nagyobb 
gyermekkel többször utazik, többfelé jár, mint évtizedekkel ezelőtt. Szer- 
teágazó a rokonság, az ismeretség, sokan jönnek a faluba, s innen is vi- 
szik látogatóba a gyermekeket. Tehát öltöztetni kell őket és „viselke- 
désre” szoktatni. A mai kisgyermekeket csak elvétve viszik ki a me- 
zőre. Nincsenek tehát kitéve a forró napsütésnek, viharnak, esőnek, a 
rendetlen kosztozásnak. Nem kell otthon hagyni őket felügyelet nélkül, 
mert a napköziben gondoskodnak róluk. Kevesebb a szülői aggodalom, 
s nyugodtabban tölti idejét a gyermek is. 


Ilyen körülmények között a gyermekkel való törődés két irányba 
terelődött. Akik a gyermeknevelésben a lényegest ragadják meg, azok 
a testi és szellemi gyarapodási lehetőségeket kamatoztatják. Akik vi- 
szont elakadnak külsőségeknél, azoknak teherré válik a gyermek, mert 
a fölösleges, csupán külsőséges formák versenyébe önmagukat belehaj- 
szolt szülők – s gyermekek is – elfáradnak. Ilyen az, amikor a szülő 
gyermekének – egyéves korától kezdve – kétszer, háromszor annyi 
ruhát, játékot vásárol, mint amennyi szükséges lenne. S aztán egy 
idő után így fakad ki: „Nem lehet ezt kibírni sem pénzzel, sem ide- 
gekkel; nem értékeli az áldozatot, amit érette hoztunk”... Ugyanígy 
túlzásba viszi némely szülő gyermeke táplálását. Például van olyan, 
aki helybeli iskolás gyermekének olyan mennyiségű tízórait csomagol, 
mintha egynapos kirándulásra küldené. Az ilyen gyermek válogatóssá, 
finnyássá válik. 


Az utóbbi három évben mind a csecsemőnevelésnek, mind az óvo- 
dások és iskolások otthoni nevelésének körülményei örvendetes fejlődést 
mutatnak, amint azt az egészségügyi és tanügyi dolgozók is észre- 
vették. A csecsemőgondozásról a következőket kell megemlítenem: a 
közelmúltban még divat volt az anyatej szándékos elapasztása, ma egyre 
többen táplálják anyatejjel csecsemőiket. Javult a csecsemő tisztántar- 
tása, most már csupán egy-két szoptatós anyánál található átlagon aluli 
színvonal. Mind többen és többen szereznek be higiénia szempontjából 
feltétlen szükséges felszereléseket. Csecsemőrendelésekre mind elviszik 
a szülők kicsinyeiket, holott ezen a téren a külső körülmények nem 
kedvezőek, hiszen a hodgyai szülőknek Felsőboldogfalvára kell lemen- 
niük a rendelőbe a kilencórai autóbuszjárattal, vissza pedig csak a ti- 
zenhét órai járattal jöhetnek, amikor sok iskolás gyermek is utazik 
haza. 


Az otthoni csecsemőgondozásban még mindig találhatók kivetni 
való elemek. Sok helyütt például még állandó szellőzetlenség tapasztal- 
ható. Divatos – különösen a hathétben – a csecsemő megnézése, ami 
alkalom lehet a fertőzésre is. Némely helyen még mindig él az a ba- 
bonás szokás, hogy a látogatót nem engedik az ágyra ülni – még a 
védőnőt sem. Piros masnit kötnek a gyermekre, vagy a látogató cérnát 
tép ki és hagy ott. Valaha szokás volt a csecsemő homlokára fekete pon- 
tot festeni, ez ma talán végképpen kimaradt. 


Az elmúlt tizenkét esztendő alatt, különösen annak első kétharma- 
dában, az óvodásokról feljegyzett nevelői észrevételek néhány jellemző 
negatív nevelési és magatartásformát tükröznek. Ilyenek: „beképzelt”, 
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„árulkodó”, „kényeskedő”, „nem tud alkalmazkodni a környezethez”, 
„fillentő”, „szexuális hajlamú”. Különösen a kiegyensúlyozatlan életű 
családok gyermekeiről ezek: „sírós”, „bátortalan”, „magányos”, „félénk”, 
„gyűlöli az apját”, „fél az apjától”, „szadisztikus hajlamú”, „alkoholos”. 
Az első csoportbeliek közösségi beilleszkedése a privilegizáltság, a gyer- 
mek-központúság, az utóbbiaké a gátlásosság miatt vet fel problémákat. 


Több esetben a hibás magatartásokhoz hozzájárult a nagyszülői ne- 
velés is. Kicsikorukban ezek a gyermekek többet voltak nagyszülői 
felügyelet alatt, mint szüleik ellenőrzésében. A nagyszülő, a legtöbb 
esetben a nagymama, már koránál fogva is fáradt, sok dolga van, s 
nem megfelelő következetességgel ügyel, vigyáz a rábízott kisgyerme- 
kekre. Az ilyen családokban a szülő igyekszik sűrítve pótolni mulasztá- 
sait. Legtöbbször az adott helyzetekben vagy túlzottan szigorú, vagy 
túlzottan elnéző módon nevel. 


Általános szülői felfogás ez: rendet kell szabni a gyermeknek. De 
a káros tünetek akkor nyilvánulnak meg, amikor maga a szülő kép- 
telen rendet szabni saját maga viselkedésében. 


A hajdani szülő–gyermek kapcsolat ábécéje lényegileg így hang- 
zott: A gyermek hallgasson. Neki „kuss”! Ma már ez a felfogás jó irány- 
ban megváltozott, s nem szófukar a szülő sem. A mai szülőt és gyer- 
meket naponta információk áradata éri, róla beszámolnak egymásnak. 
Óvoda, iskola, utca sok mindennel megismerteti a gyermeket, és számára 
a faluban is több látnivaló akad iskolába menet és jövet, mint évtize- 
dekkel ezelőtt. Az iskolások gyermeklapokat olvasnak, a nagyobbak köny- 
veket is. A „mi az” kérdések helyett ma túlsúlyban vannak a „miért”-ek. 
S már pusztán ez a kérdésforma is bővebb közlést kíván. De a szülők 
is sokszor együtt tanulnak a gyermekükkel, együtt figyelnek meg, bon- 
colgatnak új dolgokat az újság, rádió-, és tévé-hírektől egészen a tudo- 
mányos ismeretekig. 


Nemcsak a szülők járatosabbak az őket ért hatásokra való maga- 
tartásválaszolásban, hanem a gyermekek is. Ez is hozzájárul a több kö- 
zös kérdés, naponkénti gondok együttes megbeszéléséhez. Régebben a 
gyermek és az ifjú két szóból tudomásul vette, hogy aznap mi lesz a 
teendője, hová és mivel kell munkába állnia. Ma a feladatok összetet- 
tebbek, s ezért a tervezés, ellenőrzés, végrehajtás közvetlenebb, sűrűbb 
kapcsolatot igényel. Hiszen a családtagok – amint azt már említettük 
– nem egy helyen dolgoznak, s ha a családhoz tartozó munkákat kell 
elvégezniük, akkor többféle irányú egyeztetést kell végrehajtaniuk. 


A szülők elvesztették a gyermekük fölötti ellenőrzés kizárólagos- 
ságát. Iskola, ifjúsági szervezetek, sport, művelődési otthon: megannyi 
ifjúságnevelésre hivatott szerv, közösség, amelyek irányában az ifjú fe- 
lelősséggel tartozik. Ez többek között azt is jelenti, hogy a gyermek 
sokkal kevesebb időt tölt otthon, mint régebben. A „külön program” 
gyermeki s ifjúi bűvköre sajátos magatartást eredményez. S a „külön 
program” terepéről a gyermeknek, az ifjúnak alkalma nyílik más néző- 
pontból is tekinteni saját családjára, szüleire, az „életszerükön” belülre. 
Számon tartható esetek bizonyítják, hogy némely családban, amelyben 
az ifjak önálló ipari dolgozóvá lettek, megváltozott az addig időben, 
pénzben, beruházásokban szertelenül gazdálkodó életmód, s a család terv- 
szerű és szemmel láthatólag is gyarapodó életet kezdett. 
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Ezt a szülő–gyermek kapcsolatban beálló természetszerű válto- 
zást a szülők nem mindenütt vették tudomásul, s ebből sok esetben ár- 
talom származott és származik. A mai szülők öregebbje, s jórészt de- 
rékhada is, sokszor hangoztatja: bezzeg a mi időnkben a gyermeknek 
ezt sem szabadott, azt sem szabadott. S bár ő maga nem él már az ő 
szüleinek „szülői” normái szerint, mégis azoknak módszerei alapján sze- 
retné nevelni változott körülmények közt felnövő gyermekét. Tény az, 
hogy kevés szülő–gyermek kapcsolat alakult át helyesen a szülők kez- 
deményezéséből. Egyes családokban a szülő illetlen, sőt durva hang- 
nemben, ittas állapotban, otthon és nyilvános közösségekben elkövetett 
botránycsinálás után „oktatja” gyermekét, s aztán csodálkozik, panasz- 
kodik a gyermek magatartása miatt. 


Az előbbi bekezdésekben megállapított gyermeki, ifjúi és szülői 
magatartásformákról jogosan elmondhatjuk, hogy nemcsak Hodgyára jel- 
lemző tünetek, hanem általánosak. Azonban az a tény, hogy ezek az 
általánosítható magatartásformák Hodgyában is megnyilvánulnak, a hod- 
gyai családok jellemzéséből mégsem hagyhatók ki. Ugyanígy sajnála- 
tosan nem egyedi jelenségként kell megemlítenem azt, hogy történt a 
faluban „kiskorú bűnözés” kategóriáját súroló botránykeltés is, pl. a 
bezárt művelődési házból szőlőlopás, „játékból” állatok kínzása, sőt egy 
idejében megakadályozott gyújtogatás is. Az már megítélés dolga, hogy 
ezeket a megnyilvánulásokat „gyermeki csintalanság”-nak, vagy „ko- 
moly dolog”-nak minősítették-e a faluközösségben. Viszont az is tény, 
hogy voltak – a jelen tanulmány tárgyalt időszakában – hivatalosan 
nyilvántartott ifjak munkakerülés, huligánkodás miatt. Mindez a falu 
egykor zárt társadalmának átalakulásában figyelmeztető negatív ve- 
tület. 


A szülő–gyermek kapcsolat egyik jelentős mozzanata az a köve- 
telmény, hogy a gyermek vegyen részt a neki való munkában. A szülő 
ezt általában igényli, s ha lehetővé teszi, meg is kapja. 


Hodgyában még mindig elevenen hatnak a régebbi korokból szár- 
mazó családok szerinti, rokonság szerinti előítéletek a felnövő nemze- 
dékekre. A gyermeknek (még húszéves kora közeledtével is) tiszteletben 
kell tartania a szülők kívánságait és tilalmait a barátkozásra, udvar- 
lásra, családi kapcsolat ápolására stb. Újabban a fiatalok inkább saját 
(tapasztalataik által felállított) mércéjük szerint próbálnak eligazodni, 
de ezt a törekvést leginkább a faluközösségen kívüli kapcsolatokban 
tudják érvényesíteni. Különösen a párválasztásos szándékkal induló kap- 
csolatokat rontják meg a falun belül a szülők. Jobb esetben jó előre 
más személy iránt próbálják jobb belátásra bírni a gyermeküket. Ez is 
okozója lett annak, hogy jelenleg is (mert régebb is) több az idős le- 
gény, mint amennyi egy ilyen kicsi faluban lehetne: negyven éven fe- 
lüli kettő, harminc és negyven között négy, huszonöt és harminc kö- 
zött hat. 


A szülők és gyermekek kapcsolatáról szólva meg kell említenem az 
egészen öreg szülők helyzetét, akik hetven éven felüliek lévén, rá- 
szorulnak gyermekeik segítségére. Huszonegyen vannak ilyen szülők, 
illetve házastársak. Ezek 38%-a gyermekeikkel egy háztartásban; 28%-a 
gyermekeikkel közös életszeren, de külön háztartásban; 34%-a külön 
életszeren, magányosan él. Egyetlenegy öregasszony él gyermektelenül, 
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rokonság nélkül. Mind a három csoportba sorolt szülőknek helyzete, gyer- 
mekeikkel való kapcsolata, ellátottsága elfogadhatóan megfelelő. Elő- 
fordult olyan eset, amikor az öreg szülő szánandó helyzetben élt, s a 
távolabb lakó gyermeke jobban gondjaiba vette, mint a közelebb lakó. 


Az öreg szülők erejükhöz mérten – sokszor azon felül is – együtt- 
munkálkodnak gyermekeikkel, vagy könnyebb háztáji munkákban segí- 
tenek nekik. Gyermekeik, unokáik viszont megsegítik őket mindazon 
mezei, erdei s egyáltalában nagyobb fizikai erőt igénylő munkákban, ame- 
lyekben leginkább segítségre szorulnak. Betegségük esetén az öreg szü- 
lőket gyermekeik kötelességüknek tartják, hogy orvoshoz vigyék, vagy 
orvost hozassanak hozzájuk. Ápolásukban, végnapjaikban velük vannak. 
A végtisztességadással járó kötelességeiknek eleget tesznek. Több Hod- 
gyába származó lakos hozatta magához öreg szülőjét, akiről hónapokig, 
évekig gondoskodott s végül itt is temette el. 


A családok egymás közti kapcsolatáról 


Ma már a családok egymás közti kapcsolatát a foglalkozásban be- 
állott változásokkal párhuzamosan a kulturális és anyagi érdeklődés- 
érdekeltség inkább befolyásolja, mint a hagyományos rétegződésű falu- 
közösség egykori normái. Bár még észrevehető a hagyományos falusi 
rétegződésekre visszavezethető elkülönülések vagy kapcsolatok tisztelet- 
bentartása is, az egyre inkább a családi jellegű megnyilvánulások kö- 
rébe szorul: eljegyzés, lakodalom, keresztelés. Bár ez a téma bővebb 
tanulmányt is megérdemelne, itt csak érintem az ide vonatkozó kérdés 
súlypontjait. 


Hodgya már a múlt századtól kezdve nem tartozott azok közé a 
falvak közé, amelyekben kifejezetten belterjes házasságok szövődtek. 
Így elkerült jó néhány alapvető bajt: terhelt gyerekeket, gyerektelen- 
séget, egykézést, gyakori válást. Például 1948–1968 között a harminc 
beköltözött személyből 15-en férjhezmenetel által lettek hodgyai la- 
kosok. 


E kapcsolatok tiszteletbentartásának helyesebb megértéséhez ismer- 
nünk kell Hodgya múltbeli sajátos jellegét. Nevezetesen azt, hogy sem 
a faluközösség, sem határa nem tartozott semmiféle uradalomhoz vagy 
uradalmi érdekeltséghez. Így, ha a családi, a rokoni, a baráti kapcso- 
latok „rang” szerinti jellegzetességét hangsúlyozzuk, nem olyan nagy- 
mértékű elkülönítő hatással kell számolnunk, mint az uradalmi füg- 
gőségben élt faluközösségek esetében. 


Családokkal, személyekkel más helységekben, főleg városban, férj, 
feleség, tanuló vagy munkásifjú egyaránt létesít baráti kapcsolatokat. 
A vendéglátási alkalmakkor a meghívásoknál figyelembe veszik, hogy 
őket kik hívták meg és milyen módon: a családból mindenkit, vagy 
csak a szülőket, vagy csak valamelyik fiatalt? A vendégségből való el- 
maradást is számba veszik. A kisbabás anyák meglátogatása is a csa- 
ládok kapcsolatát jelenti. A közelebbi családbeliek teljes ebédet visz- 
nek, mások süteményt és italt. Ezt radinának nevezik. (Innen szárma- 
zik a „radinás kosár” elnevezés.) 


Tartósabb vagy súlyos betegségben szenvedők meglátogatásakor már 
figyelmen kívül hagyják a számon tartott rétegződési elkülönüléseket. 
Végtisztességtevéskor, virrasztásban, temetésen a faluközösség többsége 
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bárki esetében részt vesz. Temetés után – kevés kivétellel – a „ha- 
lottas ház” torra hívja a résztvevőket – ugyancsak kevés kivétellel – 
a művelődési házba. 


Az utóbbi tíz esztendőben a vendégségi alkalmakon – kiváltkép- 
pen a keresztelőkön és lakodalmakon – az ünneplés csúcspontjává lett 
az ajándékszedés. Az utóbbi alkalmakra nem csupán a vőfélyek hívogat- 
nak szalagos vőfélypálcásan, rigmusos meghívóval, hanem évek óta 
nyomtatott meghívót is kézbesítnek, esetleg a távollevőknek postáznak. 
Úgyszintén évek óta nyomtatott gyászjelentéssel is hírül adják a halál- 
esetet. A falubeli vagy a más helységbeli temetéseken (ahová valami- 
lyen szál köti őket) annyira fontosnak tartják a megjelenést, hogy még 
a gyárban s egyéb helyen dolgozók is rendszerint elkérezkednek. 


A jelentősebb vendégségi alkalmakra való előkészülésben, vagy a 
temetkezéssel járó munkák (sírásás, ravatalozás, halottöltöztetés stb.) el- 
végzésében családtagokon kívül rokonok, barátok, szomszédok is részt 
vesznek. Ezeket a – sok esetben napokig tartó – munkákat viszonzási 
alapon végzik. Itt kell megemlítenem, hogy a hagyományos kalákamun- 
kákat manapság is gyakorolják, különösen házbontás, házfödés alkal- 
mával. Az építkezésekben alkalmilag jelentkezők vagy éppen meghívott 
segítők neveit feljegyzik, s alkalomadtán ugyanannyi munkaidővel vi- 
szonozzák. Kalákákban való részvételért, vendégségek előkészítéséért és 
utána való munkákért, disznóölésért vagy egyéb alkalmi segítségekért 
nem szoktak fizetni, hanem étellel, itallal látják el a részvevőket. Foga- 
tosságért, sírásásért viszont már fizetség jár. 


Összegezve: a hodgyai családok anyagi színvonala az elmúlt 15–20 
év alatt jelentősen emelkedett. Azonban munkabeosztásban és erkölcsi 
fejlődésben az anyagi gyarapodással még nem tudnak lépést tartani. 
Életcéljukat még inkább csak annak eszközeiben látják. 


Éppen ezért fontos, hogy az elkövetkező évtizedekben – a közösség 
társadalmi mozgásának, anyagi helyzete változásának jelenségeit meg- 
ismerve – a mennyiségi után a minőségi változás is bekövetkezzék. 
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VETÉSI LÁSZLÓ 


MOBILITÁS A BÜRKÖSIEK PÁRVÁLASZTÁSÁBAN 


A falu Szeben megyében, a Fogaras—Medgyes, Ágota—Szeben út- 
vonalak metszéspontjában helyezkedik el, Ágotától 10 km-re. Vegyesen 
lakják románok, magyarok, németek. 


A vizsgálat tárgya e faluközösségen belül egy kisebb etnikai kö- 
zösség párválasztási élete, amely összetett történelmi, társadalmi ténye- 
zők által meghatározottan formálódott; meghatározták egyrészt saját 
belső etnikus képződményei, másrészt a nagyobb interetnikus környezet. 
A vizsgálódás tehát nem szűkíthető le a faluközösség egyetlen néptöre- 
dékének körében mutatkozó jelenségek felmérésére. Éppen ezért arra is 
törekedtünk, hogy — bizonyos területeken — a két nagyobb etnikai 
közösség párválasztásának jellegzetességeit közösen is megvizsgáljuk. 
Adatgyűjtés közben azonban az is világossá vált, hogy a kérdések nem 
válaszolhatók meg egyetlen falu elszigetelt vizsgálata során, hanem csak 
a földrajzilag, történelmileg, társadalmilag azonos meghatározottságú kör- 
nyék összefüggésében. 


A párválasztás általános jelenségvilágának, a párkapcsolatok kiala- 
kulásának s ezeken át a családi élet egy lényeges vonatkozásának elem- 
zését 140 év házasságkötési adatai alapján kezdtük el. Nagyobb távon 
ugyanis az anyagból a falu családi életének teljes jelenséganyaga kör- 
vonalazódik. Az adatgyűjtés és felmérés (különösen a románoknál) saj- 
nos csak a Bürkösön nyilvántartott házassági adatokra terjedhetett ki; 
az elszármazottak, a falun kívül (főleg városon) nyilvántartottak adatai- 
val nem rendelkezünk. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a hiányos- 
ság sajnos pótolhatatlan, s relatív eredményekhez, egyoldalú következ- 
tetésekhez vezethet. Éppen ezért igyekeztünk csak olyan általános össze- 
sítésekre szorítkozni, amelyeket a hiányzó adatok amúgy sem módosíta- 
nának. 


Jelen dolgozatban a falun belüli párok egymás között és falun kí- 
vüliekkel kötött házasságának kapcsolatai, belső mozgástörvényszerű- 
ségei (mobilitás) és a párválasztás területének elemző, összehasonlító 
vizsgálata foglalkoztatott. A falun belüli és kívüli párkapcsolatok isme- 
rete alapján feltételeztük, hogy a falu és a párválasztók mobilitása közt 
összefüggés van. A faluközösség párválasztási mozgása a faluközösség 
strukturális mozgásának része, a két mozgás egymással dialektikus köl- 
csönhatásban van, egyidejű és azonos mechanizmusú folyamat. A struk- 
turális mobilitás tehát a párválasztási mobilitás hordozója, a párválasz- 
tás viszont tudatosan csatlakozik hozzá, és mint saját mozgását ilyen- 
formán is célszerűsíti, tudati elemekkel látja el. Egy etnosz tehát a struk- 
turális mozgást párválasztási mozgássá alakíthatja át. 


Mivel a falu népességmozgása (elvándorlás vagy idevándorlás) szo- 
rosan kapcsolódik a munkalehetőségekhez, a falu gazdasági, társadalmi 
fölépítéséhez, birtokviszonyaihoz, szükséges mindenekelőtt a birtokmeg- 
oszlás történelmi alakulásának vizsgálata. 
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TÖRTÉNELMI ÉS TÁRSADALMI KOORDINÁTÁK 


A község területe 3634 hold volt. Egy 1803-ban keletkezett birtok- 
jegyzék 60 önálló gazdasággal rendelkező egyént tüntet fel. A hatvan 
birtokos a falu akkori lélekszámának arányában azt jelentette, hogy 
a lakosságnak kb. kétharmada függőségben élő jobbágy és zsellér volt. 
Ez a helyzet lényegesen nem módosult 1848-ig, amikor a jobbágyság 
felszabadítása nyomán a birtokviszonyok megváltoztak. A falu földte- 
rületének több mint egyharmada (1300 hold) került a volt jobbágyok 
tulajdonába. A birtokos réteg a földhöz jutott, gyakorlott gazdálkodó 
jobbágyokhoz viszonyítva háttérbe szorult. A régi birtokosnevek eltűn- 
tek, helyükbe újak léptek, a birtokok feldarabolódtak. 1909-ben már 
147 birtokost tartanak nyilván. A földesurak közül hatan még mindig a 
falu összterületének közel harmadát birtokolják (1214 holdat). Kétszáz 
holdon felüli területtel rendelkezik: Apáthy Péter, Nagy-Küküllő vár- 
megye alispánja, Benkő Dénes és Gillyén Lajos; száz holdon felüli te- 
rülettel Borghina Man, Oliu Jób és Szoboszlay Károly. A falu lakóinak 
nagy része szegényparaszt, agrárproletár. Az 1919-es földreform ismét 
módosított a falu birtokmegoszlásán: 130 holdat kiosztottak a földigény- 
lők között. 62-ten kaptak nagyobb telket, 29-en házhelyet, és létesült egy 
280 holdas községi legelő is. 1919 után tehát nagyjából kialakult az 
a helyzet, amely kisebb-nagyobb belső mozgással egészen az 1945-ös 
földreformig a falu birtokviszonyait jellemezte. Mindebből kiderül, hogy 
a történelem folyamán a falu földterülete állandóan aprózódott, a sze- 
gény- és középparasztság kezére jutó földterület növekedett. A helyi 
hagyomány is úgy tartja számon, hogy Bürkösön mindig aránylag köny- 
nyű volt földhöz jutni. Ez két irányban is éreztette hatását: egyrészt 
itthon tartotta az aktív réteget, másrészt vonzóan hatott a Székely- 
föld egyes területeire, és a zárt parasztgazdaságok megszilárdulásához 
vezetett. 


Abból indultunk ki tehát, hogy a hagyományos faluközösség pár- 
választásában a birtokmegoszlás történelmi változásai alapvetően fon- 
tos szerepet játszanak. A régi parasztcsalád termelőegység, a létfenn- 
tartási javak előállítója. E korszak párválasztásának egyik célja az is, 
hogy létrehozza a termelési egységet. A párkapcsolat kialakulása tehát 
egyrészt attól függ, hogy vannak-e lehetőségek a termelési egység lét- 
rehozására, vagy munkalehetőséghez jutás révén a családalapításra. Eb- 
ből következik, hogy a falun belüli élet- és munkalehetőség növeli a 
falu zártságát, a közösség belső kohézióját, a kapcsolat- és ezáltal a 
partnerlehetőségeket is. A falun belüli létlehetőségek hiánya viszont la- 
zít a közösség összetartó szálain, „megnyitja” a falut; a munkaképes 
rétegek — közülük mint legmobilisabb az ifjúság — időszakosan el- 
hagyják a községet. Távozásuk gyakran a falun kívüli párkapcsolatokhoz 
vezet. 


Tájegységünk (a hajdani Nagysink, Szentágota járás) rendkívül ele- 
ven kapcsolatot tartott fenn a Székelyfölddel, különösen pedig a Nagy- 
Küküllő mentével. E kapcsolat egyrészt alkalmi (piaci, vásári) jellegű 
volt, másrészt e tájék nagy szász gazdaságaival függött össze, amelyek 
az elaprózódott kisbirtokokon küszködő székelyeknek megélhetési le- 
hetőséget biztosítottak. A bevándorlási hullám a századvégen indul meg. 
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A betelepedettek egy része alkalmi munkára jön cselédnek, zsellérnek 
vagy pásztornak. A letelepedést ideiglenesnek tekinti, de ebből nagyon 
gyakran lesz idehonosodás. A másik, kisebb rész ipart tanul. A vonzó- 
területek a századvégen Kövesd, Hortobágyfalva, Pusztacelina, Ágota, 
a századelőn és később Nagysink, Berethalom, Riomfalva, Hégen. Nagy- 
sinken pl. 1920-ban már 90 idevándorolt lakik, pedig a betelepedés még 
azután is folytatódik. A fő vonzott terület az Erdővidék. 1923-ban a 
homoródalmási Pál család 10 gyermekkel telepszik le egy kis időre: 
egy egész élet lesz belőle. Mellettük bardóciak, bibarcfalviak és a ba- 
coni cserepesek, akik szükség és rendelés szerint vándoroltak, hol Sin- 
ken, hol Brulyon, hol pedig Hortobágyfalván készítették cserepeiket. 
Hégen, Riomfalva, Berethalom népessége is több hullámú bevándorlás- 
ból rétegződött (a századvégen, századelőn, majd az 1946-os szárazság 
után) főleg a Kis-Küküllő mentéről (Szászcsávás, Harangláb, Gálfalva, 
Gógán). Hortobágyfalva és Pusztacelina népessége a Teleki-, Könczei-, 
illetve Bretter-birtokokra özönlik a századvégen. A legújabb hullám az 
iparosítással indul meg, ugyanarról a gyűjtőterületről; a migráció most 
már főleg Ágotára irányul. 


Látjuk tehát, hogy az a tájegység, amelyhez Bürkös is tartozik, egy 
másik tájegység megélhetést keresőinek hagyományos élettere volt; a 
századvég, a századelő „tántorgó” székelyeinek amolyan mikro-Ame- 
rikája. 


Bürkös ebben a táj egységképben viszonylag szerény helyet foglal 
el. Az elvándorlás, idegenben való kenyérkeresés itt sem volt általános 
jelenség, hanem inkább az idevándorlás. A nem bürkösivel kötött há- 
zasságok nagy része nem a faluból való kivándorlással jött létre — le- 
számítva a második világháborút —, hanem a munkalehetőségekre oda- 
vándorolt, idegen partnerekkel való kapcsolatból és azok „visszacsato- 
lásából”. 


MOBILITÁS 


Az 1836—1976 között nyilvántartott falun belüli és falun kívüli 
párkapcsolatok adatait — tízévenként csoportosítva — a következő gra- 
fikon szemlélteti: 


A házasságkötések száma viszonylag egyenletesen emelkedik, és 
1906-ban éri el a felszabadulás előtti időszak csúcspontját; onnan előbb 
eséssel, majd némi emelkedéssel 1946-ig alacsony, aztán ismét egyen- 
letesen emelkedik napjainkig. 


Érdekes, hogy a házasságkötések aránya szabályos, húszévenként 
ismétlődő ingadozást mutat. 1836—1856 között az uralkodó törekvés a 
faluból való párválasztás; 1856—1876 között külső (falun kívüli) part- 
nerdominancia és egyensúly; 1876—1896 között belső (faluból való) part- 
nerdominancia; 1896—1916 között ismét külső partnerdominancia és 
egyensúly; 1916—1936 között újra belső partnerdominancia; 1936—1956: 
külső partnerdominancia és egyensúly, míg végül 1956-tól megtörténik a 
a nagy és végleges átváltás a külső partnerdominanciára, amely napjaink- 
ra is jellemző. 
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Az M-etnosz és R-etnosz párkapcsolatainak grafikonja 


 


1836—1856 között egyetlen falun kívüli féllel sem kötöttek házas- 
ságot. A jobbágyságról a szabadparaszti gazdálkodásra való áttérés idő- 
szaka ez, amikor a mobilitás még rendkívül alacsony. A paraszti áru- 
termelés és piac még fejletlen, az árufelesleget a falu vagy tájegység 
a legszűkebb környezetében értékesíti. A faluból való kimozdulás al- 
kalmai, szükségletei, lehetőségei korlátozottak, a születési helyhez és 
munkahelyhez való kötődés egy életre szól. A kisközösség tagjai, a falu 
és legszűkebb környezete a legszorosabb etnikai zártságában élik éle- 
tüket. Természetes tehát, hogy a párválasztás a legszűkebb élettérre 
korlátozódik; a párkapcsolatokat az a közösség hozza létre, amelybe a 
fiatalság állandó jelleggel beletartozik, amely a munkahely, lakhely és 
a hagyományok szerves közössége. 


1856—1876 között a falun kívüli féllel kötött házasságok aránya 
megnő: 12 egybekelés történik falun belüli, 12 falun kívüli partnerrel, 
összesen 10 helységből. A helységek közül öt a közvetlen környéken van, 
a kapcsolatlehetőség tehát nem vitás. A másik öt helység többnyire a 
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falu akkor legmobilisabb rétegének, a birtokosok párválasztásának kö- 
rébe tartozik. Ennek a rétegnek a falu közösségébe való beilleszkedése 
az osztálykülönbségek miatt csak formális, belkapcsolatok részükről rit- 
kán fordulnak elő, és akkor is legfennebb egymás között. Párkapcsola- 
taikat falun kívüli események, a sajátos osztályszféra közvetíti, éppen 
ezért lényegében nem is részei a faluközösség párkapcsolatainak. 


1876—1896 között 26 párkapcsolat jön létre falun belül, 12 falun 
kívül; ebből öt a közvetlen környékről. Viszonylag magas a belkapcso- 
latok aránya. Ebben az időszakban kezd megszilárdulni Bürkösön a tő- 
kés gazdálkodás, amely egyrészt agrármunkásként alkalmazza a falu- 
beli munkaerő egy részét, másrészt előre jelzi a külső munkaerő ké- 
sőbbi, nagyobb méretű bevándorlását. Az elsődleges munkaerőforrás a 
Székelyföld: Székelyvéckéről egy férfi és egy nő, Mátisfalváról egy 
férfi, Kelementelkéről egy nő kerül házasságkötéssel is Bürkösre. 


1896—1916. E két évtizedben — más településekben hasonlóan — 
Bürköst is két fontos mobilizáló tényező érintette: a kivándorlás és az 
első világháború. Ez időben a házasságkötések száma nagy, a felsza- 
badulás előtt a legmagasabb: 49 házasságkötés, ebből 27 falun kívüli, 
22 falun belüli partnerrel. Első pillanatra azt hihetnők, hogy e két té- 
nyező okozhatta a falun kívüli kapcsolatok nagyobb arányát — de nem 
így van. Ahhoz képest, hogy Nagy-Küküllő vármegye a kivándorlók 
számában jóval az erdélyi átlag fölött van, a kivándorlás méretei falunk- 
ban közepesnek, sőt alacsonynak mondhatók. Bürkösről nem az agrár- 
proletariátus vándorolt ki, hanem a szegényparasztság, amelynek a föld- 
hözjutáshoz pénzre volt szüksége. A kivándorlás számukra főleg pénz- 
szerzési lehetőségként kínálkozott, és nem végleges letelepedési szán- 
dékkal történt. Az eltávozók nagy része visszajött, eszerint tehát a ki- 
vándorlás közvetlenül nem befolyásolta a párválasztást. A másik fontos 
esemény, a világháború megmozgatta ugyan a falut, de külkapcsolatokat 
nem hozott létre. 


E két évtizedben virágkorát éli a bürkösi közép- és nagybirtok. 
Egyrészt leköti a falu munkaerőfölöslegét, másrészt idegenből vonz nagy- 
számú agrárproletárt. A nyilvántartásokban főleg háromszéki, marosszéki 
és udvarhelyszéki helységnevek a gyakoriak (Torja, Nyújtód, Galamb- 
falva, Székelyudvarhely, Havadtő). Az időszakosan letelepedettek a há- 
zasságkötéssel végleg ittmaradnak, beépülnek a faluközösségbe, hatnak 
az etnikai képződményekre, a falu kultúrájának kialakulására. Ez főként 
a folklórban mutatkozik meg szembetűnően. 


A szomszédos Kövesden ugyancsak nagyszámú alkalmi munkaerő 
tartózkodik, amely nemcsak egymás között házasodik, hanem Bürkössel 
is állandó kapcsolatot alakít ki. Szép számmal élnek Kövesden min- 
denestül odavándorolt székely családok is, akik nem kerültek ugyan 
házassági kapcsolatba falunkkal, de itt tartották nyilván őket. E nyil- 
vántartás, amely a születési hely mellett a foglalkozást is feltünteti, a 
különböző tájegységekről származó családok keserű kényszerhelyzetének, 
családos mikromigrációjának beszédes dokumentuma. Bágy, Bikfalva, 
Bölön, Csíkrákos, Csernáton, Firtosmartonos, Héjjasfalva, Medesér, Sze- 
derjes cselédeket küldött ide ebben az időben, Nagykend, Gagy, Nagy- 
solymos alkalmi munkásokat. 
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1926—1936. Az 1919-es földreform, a nagybirtokok feldarabolása 
után aránylag könnyű földhöz jutni. Ez azt az érdekes helyzetet szüli, 
hogy még az Ágotán, Szebenben, Bukarestben dolgozó iparosok egy ré- 
sze is felhagy a mesterséggel, hazajön gazdálkodni. Ebben az időszak- 
ban a kisbirtokrendszer utolsó virágkorát éli. Húsz év alatt alig kötnek 
külső féllel házasságot (10), a belkapcsolatok száma 27, 1922—1931 kö- 
zött egyetlen külkapcsolat sem jön létre, s a későbbiek is a szűk kör- 
nyéken alakulnak ki. 


1936—1956 között eleinte csökken a házasságkötések száma: 1946-ig 
alig 16. A második világháború és azt követően a két aszályos év aztán 
megbolygatja a falut, és egészen távoli ismeretségeket, kapcsolatokat 
teremt, amelyekből a háború befejeztével házasságok születnek. Havad- 
tőről egyetlen évben három feleséget hoznak. Ez a kapcsolat a kialakult 
ismeretségi szálak révén még a következő nemzedékek számára is pár- 
kapcsolati forrásként szolgál. Mellettük azonban gyakoriak a rokoni 
közvetítésű házasságok is, amelyek a falu hagyományos párválasztási 
útjain jöttek létre. 1946 után egy kis időre ismét visszaáll a belső sta- 
bilizálódás, az átmeneti időszakokra jellemző zártsággal és bezárkózás- 
sal, de már jelentkeznek a faluközösség gyökeres átalakulásának első 
jelei. 


1956-tól az átalakulás legszembetűnőbb jeleként beáll a külső pár- 
választásra való végleges átváltás. A mezőgazdaság szocialista átszerve- 
zése és a környék iparosítása falunk esetében is egybeesik. Bürkösre 
kezdetben a legnagyobb ipari vonzóerővel Szeben hatott. Az áttelepülés- 
sel megszakad a fiatalságnak a faluval való szerves kapcsolata; a falu 
értékrendszeréből és ellenőrzéséből való kiszakadás adaptációs problé- 
mákat okoz. Ez a párválasztásnál, amely most már idegen környezetben 
megy végbe, komoly következményekkel jár. Emellett az ismerkedési 
és kapcsolatteremtési lehetőségek is rendkívül csekélyek és egyoldalúak 
(munkahely, szórakozás) ahhoz képest, hogy otthon a fiatalok állandó 
kontaktusa, a zárt környezet, sokoldalúbb integráltság, az ítéletalko- 
tásban a kollektív véleményezés fontos tényező volt.  


Az ötvenes évektől a szomszédos Ágota is iparosodni kezd. A folya- 
mat egyfelől hazahozza az eltávozott munkaerő egy részét, másfelől 
munkalehetőségeket biztosít a mezőgazdaságban újabban felszabadulók- 
nak. Az ingázással megindul a falu nagyméretű átrétegződése. 


A párválasztásnak, a párkapcsolatok kialakulásának hagyományos 
útjai is megváltoznak. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy a külkapcso- 
lat szinte egyeduralkodóvá vált, aminek az oka egyfelől az, hogy a 
falu és a párválasztó fiatalság is mobilisabbá lett. A falu párválasztá- 
sában is „kinyílik”. A párkapcsolatok kialakulásának szinte áttekint- 
hetetlen lehetőségei, útjai, módjai születnek azzal, hogy egymással tá- 
voli helységek, tájegységek párválasztói a munkahelyen mint harma- 
dik közvetítő helyen kerülnek kapcsolatba. A faluközösség hajdani inti- 
mitása is megszűnik. Eltűnnek a falut és a fiatalságot integráló közös- 
ségi szokások, hagyományok, és az ugyanabban a faluban élő fiatalok 
nem kerülhetnek meghittebb kapcsolatba egymással, mert nincs, ami 
közvetítsen közöttük. A másik meghatározó tényező az, hogy a falu ro- 
vására nő a város stástusértéke. A fiatalságot a város értékrendszeréhez 
való igazodás jellemzi, és ez a párkapcsolatok kialakulását is alapve- 
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tően meghatározza. A falu ingázó fiatalsága új partner- és családmo- 
dellt keres, és nemcsak a munkahely integrálóbb volta miatt választ 
munkahely-közvetítésű partnert magának. A faluból való kiválás az ur- 
bánus értékek szerinti orientáltság irányjelzése is. Ez csökkenti a falu 
közvetítette párkapcsolatokat a munkahely közvetítette kapcsolatok ja- 
vária. 


Összegezve az elmondottakat: 
— Bürkös párkapcsolatainak története egy struktúra társadalomban 


és történelemben való mozgásának része. Mint ilyen a párválasztási mo- 
bilitás korszakokra jellemző, változó történelmi folyamat. 


— A falu szerkezetileg a viszonylag zárt struktúráról a nyílt struk- 
túrára váltás irányában halad, és vele együtt történik meg a viszonylag 
zárt párválasztásról a nyílt párválasztásra való áttérés. 


TÉR 


A párkapcsolatok mindig abban a környezetben jönnek létre a leg- 
nagyobb arányban, amely a párválasztókat leginkább integrálja. A falun 
belüli kapcsolatok és a falu közvetlen vidékének homogén közösségei 
mellett bizonyos körülmények hatására kialakul tehát egy nagyobb 
földrajzi kiterjedésű tér is. E párválasztási tér — az egyedi partner- 
kapcsolatokkal s a körülöttük kialakult kapcsolatláncolatokkal — a falu 
párválasztási hagyományainak szerves részévé lehet. A párválasztásnak 
e szűkebb vagy tágabb tere lokalizálja egy falu párválasztási környe- 
zetét és családi életének elemeit. A párválasztási tér tehát az a föld- 
rajzi terület, amelyen a faluközösség törvényszerű vagy véletlenszerű 
kapcsolatai a falu történelmi korszakában vagy korszakaiban létrejön- 
nek. A tér tehát nagyon is történelmi, falutörténeti valóság, korszakon- 
ként változik, és mindig kialakul egy-egy domináns párforrás, amely 
az adott időszak legfontosabb mobilizáló tényezőinek jegyeit viseli ma- 
gán. Mellettük jelen vannak kevésbé releváns, vagy éppen lappangó, 
vagy párforrásilag, kapcsolatilag időszakosan vagy véglegesen „kime- 
rült” helységek, amelyek azonban potenciálisan bármikor felújulhatnak. 


Maga a párválasztás és vele a tér is még egy faluközösségen és egy 
korszakon belül sem homogén. A párválasztás hagyományos és új for- 
mái egymás mellett, egymást segítve vagy kioltva hatnak. Korszakunkat 
a párválasztás formáinak és területeinek egymásra rétegződése jellemzi. 
Történelmileg a párválasztás területében és közvetítettségében több fon- 
tosabb fejlődési szakaszon ment át: 


1. a) A hagyományos úton való párválasztást a falu hozza létre, 
ő közvetíti a maga mobilitásában a párválasztókat, a munkahely—lak- 
hely egységével. Ezt az utat gazdasági-termelő érdekek motiválják, és a 
helységek mindig faluk. 


b) Modern párválasztási forma: jellemzője a munkahely és a kö- 
rülötte kialakult környezet közvetítő szerepe; alanyai legtöbbször váro- 
siak, ingázók vagy beszármazottak. 


c) Átmeneti párkapcsolati forma: az átalakult falunak a hagyomá- 
nyos úton való párválasztási közvetítése, a hagyományos területek, hely- 
ségek, párválasztási normák továbbéltetésével. 
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2. A bürkösi párválasztás tere 73 helységből áll. Ezekből összesen 
136 kapcsolat jött létre a legkülönbözőbb arányban. E kapcsolatok a 
helységek szerinti gyakoriságukban a következőképpen oszlanak meg: 
 


1 helységből 14 párkapcsolat 
1      ,, 12 ,, 
1      ,, 7 ,, 
2      ,, 6 ,, 
5      ,, 3 ,, 
14    ,, 2 ,, 
40    ,, 1 ,, 


 
A mai területi-közigazgatási beosztás szerint ezek a helységek a 


következőképpen oszlottak meg: Szeben megye 71 kapcsolattal, Maros 
17, Brassó 13” Hargita 11, Kovászna 9, Fehér 3, Brăila 2, Hunyad, Cons- 
tanţa, Gorj, Suceava megye, Bukarest egy kapcsolattal, valamint Auszt- 
ria három, Magyarország két kapcsolattal. 


Ágota a legtöbb partnert biztosító helység. A háziasságok képe a 
következő: 
 


Év A partner neme 


1873 nő 
1954 nő 
1954 nő 
1955 nő 
1958 nő 
1959 férfi 
1959 férfi 
1959 férfi 
1959 férfi 
1961 nő 
1965 férfi 
1971 férfi 
1973 férfi 
1976 férfi 


 


A múlt századból feljegyzett egyetlen házassági eset azt jelzi, hogy 
a századvégen magyar anyanyelvű lakossága még rendkívül alacsony 
lehetett. A bevándorlás két fő hullámban történt. A bevándorlók első 
rétege zsellérmunkára jött a századvégen vagy a századelőn; a máso- 
dik hullám az iparosítással indult meg az ötvenes évek elején, amikor 
kibővült és újjáépült az akkor még csak kisüzemnek számító cipőgyár 
és kesztyűgyár. Ezzel az ipari fellendüléssel, lélekszámemelkedéssel 
az ötvenes években hirtelen indul meg a házassági áram is. A 14 há- 
zasságból 10-et az 1954—1965 közé eső 11 év alatt kötöttek. A kesztyű- 
gyár női, a cipőgyár férfi munkaerőt vonzott. Ez az oka annak, hogy 
a nők és férfiak aránya a házasságkötésben azonos (7 + 7). Nemcsak a 
környék falvaiból (Bürkös, Hégen, Pusztacelina, Sárpatak), hanem az 
iparilag elmaradottabb vidékekről — főleg Székelykeresztúrról és kör- 
nyékéről, a Kis-Küküllő mentéről — is nagyfokú az idevándorlás. A 
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város főleg a különböző helységek idevándorolt fiataljait integrálja; 
ezért a házasságkötések javarészt ideszármazottakkal (máshol születet- 
tekkel, itt lakókkal) jött létre. 


A grafikon azt mutatja, hogy a házasságkötési arány az ötvenes 
években a legnagyobb és ehhez viszonyítva csökkenő tendenciájú, majd 
a hetvenes évektől viszonylag állandó. Ez azzal magyarázható, hogy a 
magyar anyanyelvű lakosság bevándorlási aránya azóta rendkívül le- 
csökkent, és lélekszám-stabilizálódás állt be. Ennek egyik oka az, hogy 
a két fő ipari objektum telítődött a szükséges munkaerőmennyiséggel; 
a másik ok pedig, hogy az a terület, tájegység, amelyre a legnagyobb 
vonzó hatást gyakorolt (Székelykeresztúr és környéke, Székelyudvar- 
hely), maga is jelentős ipari központtá vált, tehát a helyi munkaerőt 
maga értékesíti és nem engedi elvándorolni. (Ennek következtében a 
közeljövőben apadás is várható.) A lélekszám viszonylagos állandósulá- 
sával tehát a kapcsolatszint is állandósul. 


A bevándorlás stagnálásával a helybeli lakosságban elkezdődik (az 
etnoszon belüli) homogenizálódás. Tájegységek, hagyományok, kultúrák 
ötvöződéséből kialakul sajátos arculata; ehhez a domináns kultúra- és 
etnikus hagyományelemeket maga Bürkös és az innen bevándoroltak 
adják, akik a maguk közösségi hagyományait, de a falu hajdani párvá- 
lasztási normáit is továbbéltetik, olykor merev patriarkális anakroniz- 
mussal. 


Munkahely- és kapcsolatlehetőségei révén Ágota ma a legfontosabb, 
legnyitottabb, legaktívabb ismerkedési és párválasztási terület. Mint 
kapcsolattípus az ipari vonzáskörben levő falu párválasztási helye. 


Románújfalu az Olt mellett, Bürköstől a régi országút mentén 
36 km-re fekszik. Az itteniekkel kötött házasságok képe a következő: 
 


Év A partner neme Hol telepedtek le 


1869 férfi Bürkös 
1874 nő Újfalu 
1879 férfi Újfalu 
1889 nő Bürkös 
1898 férfi Újfalu 
1901 férfi Újfalu 
1906 férfi Újfalu 
1936 férfi Újfalu 
1945 férfi Újfalu 
1945 férfi Újfalu 
1946 férfi Újfalu 
1956 férfi Újfalu 


 
A kapcsolatok ilyen magas számának az a magyarázata, hogy bár 


igen nagy a távolság, Újfalu az egyik legközelebb levő etnikus közös- 
ség volt. Érdekes, hogy az általunk vizsgált falvak mindegyikénél van 
egy átlagnál jobban preferált falu. Ez szinte kivétel nélkül mindig a 
hozzájuk legközelebb fekvő — más esetekben pedig a legközelebbi etni- 
kai közösségű — falu. Ez a földrajzi közelség a falvak kapcsolatának 
szinte minden egyebet kizáró alapfeltétele (Küküllőalmás — Somogyom, 
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Szakadát — Kercisóra, Mihályfalva — Hidegvíz, Balázstelke — Pócs- 
telke). Ez a „testvérfalu” jellegű preferáltság nemcsak a közös házas- 
ságok rendkívül magas számában mutatkozik, hanem ebből eredően bo- 
nyolult gazdasági kapcsolatokban és sokoldalú, közös hagyományrend- 
szerek megteremtésében is. 


A 12 házasságból 5 a múlt században, 6 a felszabadulást követő, az 
általános falu-átalakulást közvetlenül megelőző időszakban jött létre. 
Az újfalusi kapcsolatok súlypontja tehát a kapitalizálódás és az ipa- 
rosodó, szocialista falu-átalakulás időszaka között van. Újfalu a feuda- 
lizmusból kibontakozó és kapitalizálódó kisárutermelő faluközösség leg- 
fontosabb párforrása volt. E kapcsolatokban a faluközösségek paraszti 
kisgazdaságainak szegény- és középparaszti érdekei találkoztak. 


Az ötvenes évek közepétől ez a kapcsolatterület szinte teljesen ki- 
merült. Megszűntek a paraszti érdekek házasságokat, házasságláncolato- 
kat motiváló tényezői; megmaradtak a családi közvetítéssel, rokoni kap- 
csolatokkal létrejövő érintkezések. A merőben más tájegységeken való 
elhelyezkedés, a két falura ható teljesen más ipari vonzóerő (Bürkösre 
Ágota, Újfalura Viktóriaváros, Szeben, Mîrşa) miatt a párválasztók kü- 
lön — munkalehetőségeik szerinti — ismeretségi és kapcsolatkörnye- 
zetbe kerültek. Emellett egy másik fontos tényező az, hogy Újfalu lélek- 
száma az ezelőtt ötven évinek alig egyharmadára csökkent. 


A párválasztási mutatóból még felfigyelhetünk egy érdekes jelen- 
ségre. A 12 házasságból 9 férfi és csak 3 nő újfalusi. Ez önmagában 
még semmit sem jelent, de meglepő, hogy a 12-ből kilencen Újfaluban 
telepednek le. Ez azért szokatlan, mert falunk esetében szinte általános 
volt az itteni letelepedés. 


Bólya a Hortobágy völgyével párhuzamos völgyben helyezkedik el, 
Bürköstől 23 km-re. (Itt született Bolyai Farkas 1775-ben.) E házas- 
sági kapcsolatok, amint az alábbi táblázat is tanúsítja, zömmel a hat- 
vanas években jöttek létre. 
 


Év A partner neme Hol telepedtek le 


1908 férfi Bürkös 
1958 nő Bürkös 
1960 nő Bürkös 
1961 nő Szeben 
1961 nő Bürkös 
1968 nő Bürkös 
1973 férfi Szeben 


Bár jóval közelebb van Bürköshöz, mint Újfalu, viszonylag új pár- 
választási terület és kevésbé preferált. A házasságkötés után 2 esetben 
a fiatalok Szebenben, 5 esetben Bürkösön telepedtek le. 


Havadtő. Ezzel a távoli Kis-Küküllő menti, Maros megyei faluval 
véletlenszerűen alakult ki házassági kapcsolat. 1940 után került több 
fiatal ebbe a faluba, ez vezetett a háború után házasságokhoz. 


A táblázat jól jelzi ezt a hirtelen kapcsolatot, mert közvetlenül a 
háború után egy év alatt 3 nőt hoztak Bürkösre. Ez a kapcsolat ered- 
ményezte később bürkösi lányok házasságát havadtői fiúkkal. A pár- 
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Év A partner neme Hol telepedtek le 


1945 nő Bürkös 
1945 nő Bürkös (Havadtő) 
1945 nő Bürkös 
1946 nő Bürkös 
1949 férfi Bürkös 
1960 férfi Havadtő 


 


választásnak ez a csatornája egy mozgalmas korszak jegyeit viseli ma- 
gán, néhány év alatt kimerült, folyamatos partnercsere nem alakul- 
hatott ki. 


Dombossal szintén 6 partnerkapcsolat alakult ki. 
 


Év A partner neme Hol telepedtek le 


1899 férfi  
1900 férfi  
1945 nő Dombos 
1956 nő Bürkös 
1957 férfi Dombos 
1974 férfi Fogaras 


Ezek közt egyenlően oszlanak meg a hagyományos, családközve- 
títésű és munkahelyközvetítésű kapcsolatok. Dombos több szintű pár- 
terület. 


Három-három partnert öt helységből hoztak. 
 


Helység Megye Év A partner neme 


Felsőgezés Szeben 1907 nő 
  1920 férfi 
  1931  
Gutenföld  1882 nő 
  1883 férfi 
  1899 férfi 
Kövesd  Szeben 1870 nő 
  1885 nő 
  1920 nő 
Szakadát Szeben 1948 férfi 
  1959 nő 
  1976 férfi 
Székelyvécke Maros 1883 férfi 
  1889 nő 
  1920 férfi 


 


Ezek, a szakadátiakat leszámítva, század végiek, század elejiek. 
A véckei kapcsolatokat nagyobb családi betelepedés hozta létre a szá- 
zadvégen, a felsőgezési, szakadáti kapcsolatok a közelség esetlegessé- 
gében születtek. Annál rendhagyóbb az ismeretlen morvaországi hely- 
ségnek (Gutenföldnek) a jelentkezése a falu életében; a nevét sem tud- 
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juk pontosan (talán Gutenfeld) és a területi hovatartozását sem. A kap- 
csolat legendás történetét a család és a falu ma is őrzi: a Bach-korszak 
idején egy morva származású osztrák tiszt Segesváron teljesített szol- 
gálatot. Nagyon megtetszett neki a vidék és ez a falu, főleg azért, 
hogy milyen olcsón lehet földet vásárolni. Állítólag arra buzdította le- 
vélben az otthoniakat, hogy adják el mindenüket és jöjjenek ide. Hogy 
mi igaz ebből a történetből, nem tudjuk, de mindhárom egybekelést 
Bürkösön való letelepedés és elmagyarosodás követett; ma már csak 
nevük (Branstetter) és vallásuk (róm. kat.) jelzi hajdani hovatartozá- 
sukat. 


A két és egy házassághoz vezető kapcsolatok táblázatai 62 helységet 
tüntetnek fel: 
 


Helység Megye Év A partner neme 
Berethalom Szeben 1931 nő 
  1960 nő 
Brăila Brăila 1959 férfi 
  1968 férfi 
Csernáton Kovászna 1861 nő 
  1864 nő 
Fogaras Brassó 1864 nő 
  1971 férfi 
Hortobágyfalva Szeben 1893 férfi 
  1903 nő 
Kerc Szeben 1912 nő 
  1960 nő 
Mátisfalva Hargita 1885 férfi 
  1949 férfi 
Mihályfalva Szeben 1869 férfi 
  1900 nő 
Nagykapus Szeben 1879 nő 
  1974 férfi 
O. Ivánfalva Szeben 1897 nő 
  1905 férfi 
Szászzalatna Szeben 1869 nő 
  1902 férfi 
Szeben Szeben 1972 férfi 
  1975 férfi 
Székelykeresztúr Hargita 1960 nő 
  1967 nő 
Torja Kovászna 1899 férfi 
  1949 férfi 


 


Ezek a párkapcsolatok a maguk egyediségében esetlegesek, földrajzi 
összetételükben azonban jól beillenek az általános párválasztási falu- 
rajzba; esetlegességükben is világosan mutatják a földrajzi mobilitás- 
ban a párválasztás és a párválasztók orientáltságát. Ezekből a tele- 
pülésekből képződik az a „mögöttes helység-állomány”, amely magá- 
ban hordozza a láncolatok kialakulásának lehetőségét. A hatvankét kap- 
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Az egy alkalommal kötött házasságok helységei 


Helység Megye Év A partner neme 
Ákosfalva Maros 1919 nő 
Arcani Gorj 1961 férfi 
Bergenye Maros 1871 férfi 
Bogárfalva Hargita 1947 férfi 
Brassó Brassó 1976 férfi 
Bukarest Ilfov 1969 férfi 
Bún Maros 1954 férfi 
Cegléd  1859 férfi MNK 
Csíkszentgyörgy Hargita 1912 férfi 
Darlac Szeben 1970 nő 
Déva Hunyad 1971 nő 
Egyek  1942 nő MNK 
Erdőszentgyörgy Maros 1975 férfi 
Gógánváralja Maros 1958 nő 
Halmágy Brassó 1973 férfi 
Hégen Szeben 1976 férfi 
Homoródszentpál Hargita 1935 nő 
Kelementelke Maros 1884 nő 
Kénos Hargita 1968 nő 
Kézdivásárhely] Kovászna 1884 férfi 
Kiskapus Szeben 1932 nő 
Kóbor Brassó 1971 férfi 
Konstanca Constanţa 1960 nő 
Küküllővár Fehér 1976 férfi 
Lesses Szeben 1911 nő 
Mártonfalva Szeben 1967 férfi 
Marosbogát Maros 1958 férfi 
Nagymoha Brassó 1965 nő 
Miklósvár Kovászna 1965 nő 
Nagygalambfalva Hargita 1909 férfi 
Nagynyújtód Hargita 1899 nő 
Nagyselyk Szeben 1907 férfi 
Nagysink Brassó 1891 férfi 
Papolc Kovászna 1858 nő 
Pusztacelina Szeben 1959 férfi 
Riomfalva Szeben 1975 férfi 
Rozsonda Szeben 1976 nő 
Szelistye Szeben 1970 nő 
Székástóhely Fehér 1976 férfi 
Székelyudvarhely Hargita 1910 férfi 
Salkó Szeben 1899 nő 
Sepsiszentgyörgy Kovászna 1938 nő 
Suceava Suceava 1973 nő 
Sárpatak Maros 1918 férfi 
Újegyháza Szeben 1967 férfi 
Újváros Szeben 1974 férfi 
Varság Hargita 1976 férfi 
Zsidve Fehér 1966 nő 
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csolat azt jelenti, hogy a helységeknek majdnem felével csak egy és 
két kapcsolat jött létre. Területileg e helységek a következőképpen osz- 
lanak meg: 


a) Székelyföld 4+18 helység (35%), zömében a századfordulóról. 
Magában foglalja Udvarhely 2+6, Háromszék 1 + 6, Csíkszék 1 faluját. 
Megkésett helyzetkép ez a Székelyföld gazdasági állapotáról, a szülőföld- 
től való kényszer-elszakadásról, a kereső, tanácstalan „széttántorgásról”. 


b) Falukörnyék 7 + 19 helység (41%) 
c) Munkahely-helységek. Ezek száma nagyon kicsi (4 + 3: Brassó, 


Bukarest, Déva, Konstanca, Suceava, Zsidve). Az alacsony számnak az 
is a magyarázata, hogy az itt élők vagy a munkahelyen létrejött kap- 
csolatok adataival nem rendelkezünk. 


ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK 


Egy népcsoport párválasztási mobilitásának vizsgálata mellett le- 
hetőségeink nyíltak arra is, hogy a falu két nagyobb etnikai közössé- 
gének, a románnak és a magyarnak (továbbiakban R és M etnoszok) a 
párválasztási jelenségeit közösen is megvizsgálhassuk és összehasonlít- 
hassuk. Egyetlen népcsoport párválasztási képének megrajzolásához is 
mulaszthatatlanul fontos ugyanis a faluközösség egészének, a benne élő 
népcsoportok sajátos életének összesítése. 


 


Mobilitás 
 
Elsőnek az M etnosz párválasztási mobilitását mutató grafikon 


mellé állítsuk oda a falubeli románság párválasztási adatait. Ilyen ada- 
tok 1906-tól állnak rendelkezésünkre. E közösség párválasztási életé- 
nek mélyebb vizsgálatát nem végeztük el, ezért csak viszonyításokra 
vállalkoztunk, nem pedig átfogó összehasonlításra. 


A két világháború közötti időszak — mint jeleztük — mindkét nép- 
csoportnál gazdasági stabilizálódást eredményez; a földreformmal meg- 
erősödik a kisbirtokrendszer, csökken a mobilitás szintje; ez az idő- 
szak mind az R, mind az M etnosz számára belkapcsolati csúcspont és 
külkapcsolati mélypont. 


A második világháború időszakát a két népcsoport társadalmilag is 
és párválasztásilag is különbözőképpen vészeli át. Általános jelenség 
mindkettőnél a kapcsolatok szintjének nagy esése, de amíg az R etnosz 
erre a nehéz időszakra egy nagyon erőteljes endogám bezárkózással 
reagál, az M etnoszt éppen a kivándorlásos kisugárzással létrejövő exo- 
gám kapcsolatemelkedés jellemzi. 


A második világháború után a falu élete ismét stabilizálódik egy 
kis időre. Az R etnosznál ez a stabilizálódás rendkívül erős, és 1946—56 
között a legmagasabb belkapcsolati szintet éri el; ugyanez az időszak 
az M etnosznál már alacsony belkapcsolati szintet mutat: a végleges 
átváltás fordulópontja. A legszembetűnőbb különbség a két népcsoport 
párválasztási életében az, hogy amíg a külkapcsolatokra való végleges 
átváltás az M etnosznál a második világháborút követő évtizedben mind- 
járt bekövetkezik, az R etnosznál erre csak 1956—66 között kerül sor. 
Ez a tízéves eltolódás arra bizonyíték, hogy az ipari átalakulás még 
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ugyanabban a faluközösségben levő két népcsoport társadalmi és pár- 
választási életére is különbözőképpen hatott. Amíg az M etnosz nem 
is tud szinte „feleszmélni”, nem tudja gazdasági mechanizmusait kija- 
vítani, kisgazdaságait helyreállítani, és a legelső ipari munkaerőhul- 
lámra átvált, az R etnosz még a felszabadulás utáni évtizedekben, a pa- 
raszti kisgazdaságokkal, majd a kollektivizálással is hosszabb ideig meg- 
őrzi régi foglalkozásstruktúráját, a munkaerőfölösleg elvándorlása mel- 
lett is erős, zárt etnikai szerkezetét, a belső párválasztás preferáltságát. 


Bár adataink az R etnosz párválasztási kapcsolatait illetően csupán 
e század elejétől vannak, ismerve a falu általános és sajátos mobilizáló 
tényezőit, biztosra állíthatjuk, hogy párválasztási mobilitása régebben 
is kisebb intenzitású lehetett, párválasztói élete is sokkal kiegyensúlyo- 
zottabb volt, főleg azért, mert ezt nem befolyásolta más tájegységek 
munkaerő-bevándorlása. 


A faluközösség párválasztási mobilitását általában meghatározza te- 
hát az ugyanazon történelmi-társadalmi környezet és a közösséget egé- 
szében érintő történés. Másfelől a történés egyes elemeit, epizódjait 
mindenik népcsoportnak saját etnikuma sajátos történéseként kell fel- 
fognia, vagyis a történelmi események mindenik népcsoportban sajáto- 
san tükröződnek. Végül: mindenik népcsoport arra törekszik, hogy et- 
nikumként zárt rendszer, egységes egész legyen. 


 
Tér 
 
A vizsgálat tehát azt bizonyítja, hogy az etnoszok mobilitási szint- 


jei különbözők. Ezt igazolja a faluközösség párválasztási tereinek össze- 
hasonlító vizsgálata és az erre a célra készített összesített helységmu- 
tató. A helységek preferáltsági szintje szerint ebben feltüntettük a hely- 
ségek mellett a falunktól mért távolságot is. A távolság-rovatban 
zárójelben szereplő szám a mai közlekedési hálózatban mért távolságot 
jelenti ott, ahol az a réginél hosszabb. 
 


R etnosz M etnosz 
 
Helység 


A párkap- 
csolatok 
száma 


 
Távolság 


km 


 
Helység 


 
A párkapcso- 
latok száma 


 
Távolság 


km 
Ágota 29 10 Ágota 14 10 
O. Ivánfalva 22 5 Románújfalu 12 36 
Kövesd 15 3(8) Bólya 7 23 
Magaré 11 6 Havadtő 6 kb. 50 
Vecsérd 8 6 Dombos 4 54 (75) 
Bendorf 8 6 Felsőgezés 3 10 
Prépostfalva 7 21 Gutenföld 3 kb. 1200 
Felsőgezés 7 10 Kövesd 3 3(8) 
Szászmuzsna 5 18 Szakadát 3 43 
Berethalom 4 20 Székelyvécke 3 65 
Szászzalatna 4 12    
Vérd 4 16    
Alcina 4 12    
Morgonda 3 20    
Szászalmás 3 15    
Nagykapus 3 23    
Szeben 3 50    
Medgyes 3 29    
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A különböző helységekből való házasságkötések száma többségben 
fordított arányban van a távolsággal, vagyis minél közelebb van egy 
helység, annál preferáltabb párforrás. Ez természetes is; az érdekesség 
azonban az, hogy a távolságarányban az etnikumok közt nagy a különb- 
ség. Amíg az R etnosz 6 legkedveltebb helysége 10 km-en belüli távol- 
ságban van és az átlagtávolság 6 km, az M etnosz első hat helysé- 
gének átlagtávolsága 31 (!) km. A legmeggondolkoztatóbb az, hogy az 
M etnosz legpreferáltabb faluja (Románújfalu), mely a vizsgált 140 esz- 
tendő alatt — mint már jeleztük — állandó párforrás volt és amelyikkel 
a legelevenebb kapcsolat létezett, közel negyven km-re van. Képzeljük 
el azt a falut, amely majdnem fél száz km-re találja csak meg a szá- 
mára legtöbb partnert biztosító közösséget és azt a mobilitás-szintet, 
amellyel egy falu párszükségletei ilyen távolság mellett fedezhetők. 


 
A párválasztás szempontjából legkedveltebb helységek 


Mindkét etnosz számára a közös és legtöbb partnert biztosító hely- 
ség: Ágota. A két preferencia jellegzetességei jól körülhatárolhatók. Az 
R etnosznál egyenletes a párforrás a vizsgált időszakban napjainkig; az 
ötvenes évek közepéig a leggyakoribb ágotai fél földműves foglalko- 
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zású, az ötvenes évektől pedig szinte kizárólag munkás. Mindez jól 
kiegészíti az előzőleg Ágotáról elmondottakat. Eltérően tehát az M et- 
nosztól, amelyben az ágotai partner a század eleji néhány bevándorlót 
leszámítva ipari dolgozó, az R etnoszt az ágotai kapcsolat végigkíséri 
a történelmi átalakulás fokozatain. 


Közös helység Ágotán kívül még két szomszéd falu: Kövesd és 
Gezés. 


A térképre távolság szerint felvetített helységek még áttekinthe- 
tőbbé teszik a fentebb elmondottakat. Az R etnosz a legszűkebb falu- 
környezetéből biztosította párszükségleteit; az M etnosz pedig ki- és 
besugárzásaiban egy nagyobb terület kapcsolatlehetőségeit használta ki. 


Tér-összehasonlító vizsgálódásaink utolsó részeként s az eddig el- 
mondottak mintegy ellenőrzéseként a két etnosz párválasztási helységeit 
tájegységek — megyék — szerinti súlypontjaik arányában is megvizs- 
gáltuk. 


Az R etnosznál 195 kapcsolat szerepel megyén belül és alig 34 me- 
gyén kívül, összesen 19 megyében. 


 
Az R. etnosz párválasztási helységei megyék szerint, a párkapcsolatok számával 


Maros megye 5, Brassó és Fehér 4, Vaslui és Dolj 3, Botosani 2 
kapcsolattal; 13 megye csak egyszer szerepel. A szétszóródás — a na- 
gyobb lélekszám arányából adódóan — területileg nagyobb, de súly- 
pontosságában annál kevésbé. A kapcsolatoknak alig 14%-a megyén 
kívüli. 
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Az M etnosznál a 136 párkapcsolatból 71 a megyén belüli és 65 
azon kívüli, mintegy 47%, és csak alig négy megye fordul elő egyszer 
(valamint Bukarest). 


 
Az M etnosz párválasztási helységei megyék szerint, a párkapcsolatok számával 


A megyék gyakorisági sorrendje: Maros 17, Brassó 13, Hargita 11, 
Kovászna 9 kapcsolattal. 


A saját tájegységen és falukörnyezeten kívül tehát 4 megye, egy 
összefüggő tömb, 140 év alatt a falun kívüli kapcsolatoknak több mint 
egyharmadát hozta létre. Ez a Székelyföld-központúság, láttuk, egyrészt 
a bevándorlással alakult ki, másrészt a kapcsolatlehetőség szálai mögött 
tudatos vagy öntudatlan homogén párválasztási törekvés húzódik meg; 
általában pedig egy tájegység gazdasági elmaradottsága így teremt le- 
hetőséget a bevándorlással egy másik tájegység izolált etnikumának a 
tömbbe való beintegrálódásához. 


A konklúzió tehát az, hogy a faluközösség homogén etnikai kör- 
nyezetbe beágyazódott etnikuma a legszűkebb falukörnyezetből alakítja 
ki párkapcsolatait; párválasztási élete tehát saját területére, környe- 
zetére központosul. Az izolált etnikum pedig nagyobb fokú társadalmi 
mobilitásában párválasztását önnön területéről decentrálja; a történelmi, 
társadalmi lehetőségeket kihasználva párválasztási életébe és területébe 
bekapcsolja és beépíti a bevándorlók homogén etnikai területeit. Pár- 
választási élete tehát nagyfokú — meghatározott területre való — irá- 
nyítottsággal történik, a hagyományos és modern kapcsolatlehetőségek 
maximális kihasználásával. 
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Interetnikus kapcsolatok 
 
Az összehasonlító vizsgálatok utolsó részeként a falu népcsoportjai 


között kialakult interetnikus párkapcsolatokat is megvizsgáltuk. 
Az R+M etnosz közös kapcsolatait egyetlen eset képviseli, és ez 


is kívül esik a vizsgált időszakon (1977-ben jött létre). E két etnosz 
a „történelmi időszakban” párkapcsolataiban elszigetelődik, a párvá- 
lasztást etnoszon belüli eseménynek tekinti. Amikor aztán a hagyomá- 
nyos szemléletkorlátok felszakadozóban vannak, a kapcsolatok hiányá- 
nak oka ugyanaz, mint ami a falun belüli kapcsolatok hiányának álta- 
lában, hogy az ismerkedés, kapcsolat, párválasztás egyre inkább munka- 
hely-szférájú folyamat lesz, a fiatalokat a falu akár részként (etnosz- 
ként), akár egészként (faluközösségként) már csökkentett intenzitással 
integrálja. 


Egészen más a helyzet a szász etnosszal. Az M+Sz etnosz kap- 
csolatára a vizsgált időszakban 31 adatunk van. Ez az amúgy is kis 
lélekszámú közösség arányaiban azt eredményezte, hogy ma már az Sz 
etnosz egyetlen esetet kivéve családilag az M etnosz része. 


Az R és Sz etnosz közt közös párkapcsolat nincs. 
A cigányság a maga törzsi, nemzetségi szervezetében, társadalmilag 


és párválasztásilag is teljesen elszigetelten él a falu többi etnikumaitól, 
és endogám. 


A mobilitás, tér- és összehasonlító vizsgálatok mögött egy falukö- 
zösség családi és párválasztási életének átfogó képe körvonalazódik. 


 


* 


A bevezetőben jeleztük a kitelepültek adatainak részleges vagy tel- 
jes hiányát. Időközben — szóbeli közlés útján a hozzátartozóktól — 
sikerült az utóbbi 25—30 év magyar anyanyelvű kiköltözöttjeinek szinte 
teljes felmérését elvégeznünk és családi életük alakulását is nyomon 
követnünk (1. a 92. lapon a táblázatot). 


Az utóbbi évtizedekben tehát Bürkösről összesen 49 kiköltözés tör- 
tént 22 helységbe. Ezek közül 14 város és 8 falu; a 49 kitelepedő közül 
viszont 39 városra és alig 10 falura költözött van. 


A városok között Nagyszeben vezet 12 beköltözéssel, utána Ágota 
(8) és Medgyes (5). Amint az előzőkben is láttuk, Nagyszeben a fa- 
lukra ható legelső — még az ingázást is megelőző — ipari vonzóerő. 
Ide a kiköltözés a távolság miatt is nagyobb, míg vele ellentétben 
Ágota — a kisebb távolság miatt — kedvezőbb feltételeket nyújt a 
„kétlakiságra”. Nem szükséges beköltözni, ingázni is lehet. A kiköltözé- 
sek fontosabb irányai még Medgyes, Marosvásárhely, Székelykeresztúr, 
Fogaras. 


Megfigyelhetjük azt is, hogy a kiköltözés nemek szerinti arányai is 
különbözőek. A nőké valamivel nagyobb (26 nő — 23 férfi). De ha a 
helységeket is tekintetbe vesszük, kiderül, hogy a férfiak kitelepedése 
egyetlen eset kivételével városra irányul (22 — 1), míg a nőké inkább 
fordítva (17—9). A férfiak tehát mobilisabbak, míg a nőknek a ha- 
gyományokhoz, a faluhoz való kötődése a párválasztásban és a munka- 
helykeresésben egyaránt megnyilvánul. 


Nemzetiségi szempontból a 49 kivándorlóból 48 adatait tudtuk meg- 
vizsgálni. Persze itt feltétlenül fontos volna tudni, hogy a házasságkö- 
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A helység neve férfi nő Összesen házasságot kötött 
 
 


 
 


 
 


 
 


magyarral románnal           szásszal 
Nagyszeben 8 4 12 6 3 3 
Ágota 6 2 8 3 4 1 
Medgyes 2 3 5 2 3 – 
Szakadát 1 2 3 3 – – 
Marosvásárhely 1 1 2 2 – – 
Székelykeresztúr 2 – 2 2 – – 
Fogaras – 2 2 2 – – 
Bukarest – 1  – 1 – 
Déva 1 –  1 – – 
Dombos – 1  1 – – 
Erdőszentgyörgy – 1  – 1 – 
Galac – 1  – 1 – 
Havadtő – 1  1 – – 
Kiskapus 1 –  – – – 
Konstanca 1 –  – 1 – 
Mangalia – 1  – 1 – 
Mártonfalva – 1  – – 1 
Németország – 1  – – 1 
Remete – 1  1 – – 
Románújfalu – 1  1 – – 
Varság – 1  1 – – 
Vízakna – 1  1 – – 
Összesen 23 26 49 27 15 6 
 57% 31% 12% 


57% 43% 
14% 


tések a kitelepedés előtt vagy után jöttek létre, mert ez fényt derítene 
a kapcsolatok kialakításának etnikai környezeteire is, ami a legfonto- 
sabb meghatározó. Ez azonban egyelőre ismeretlen. 
 
A 48 házasságból homogén 27 — 57%  


román anyanyelvűvel 15 — 31% }heterogén összesen 21—43% 
német anyanyelvűvel 6 — 12% 


 
Az egymás mellett élő népcsoportok között kialakult párkapcsolatok 


az egymás nyelvi, etnikai értékeinek megismeréséből és megbecsülésé- 
ből — az egyenlőség és szabad választás alaphelyzetének korszerű fel- 
tételei mellett — jönnek létre. Természetes interetnikus folyamatról 
van tehát szó, amely a nyelvi, társadalmi, kulturális együttélés integ- 
ráns része. 
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NEMÉNYI T. ÁGNES 


A FALUSI ÉRTELMISÉG TÁRSADALMI MOBILITÁSA* 
KOLOZS MEGYÉBEN 


Bármelyik hétköznapon indulnánk el a megyeszékhelyről a kör- 
nyező falvakba, s tennők ezt akár vonattal, akár autóbusszal, érdemes 
lenne megfigyelni az utazó népességet. Első látásra szembetűnő a fia- 
talok többsége, nem kevésbé a nők nagyobb hányada. De leginkább az 
élénk vitaszellem árulja el bizonyos mértékig ezeknek az utasoknak a 
kilétét. Legtöbbjük értelmiségi: tanár, mérnök, közgazdász, mezőgazdász; 
munkahelyük pedig Apahida, Gyalu, Fráta, Mócs... és még sorolhat- 
nók a községeket, falvakat, ahova ők járnak. 


Az értelmiség társadalmi kategóriáját elemezve köztudott, hogy 
egyik része városon tevékenykedik, olyan környezetben, amely kultu- 
rális intézmények sűrűjében nagymértékben biztosítja e funkciók be- 
töltésének feltételeit, viszont az értelmiség nem elhanyagolandó hányada 
falun dolgozik, ott hivatott betölteni szerepét, sokkal szerényebb körül- 
mények között. Ezek a körülmények teszik, hogy a falun munkát vál- 
laló értelmiséget nagyobb fokú mobilitási tendencia jellemzi. Legfőbb 
kifejeződése ennek egyrészt a gyakori munkahelyváltoztatás, másrészt 
a lakhelyről a munkahelyre történő ingázás. E jelenségek mélyebb ösz- 
szefüggéseire kerestünk választ szociológiai felmérés során, az adott 
téma mennyiségi és minőségi kapcsolatainak teljesebb megismerése cél- 
jából. 


A kutatás kezdetén megfogalmazott munkahipotézis alapján a terü- 
leti mobilitás egyik fő okának a lakáshiányt tekintettük. E hipotézis 
szerint tehát a feladat egyrészt a területi mobilitás nagyságát volt hi- 
vatott megállapítani, összehasonlítva a munkahely és a lakóhely egybe- 
esésének mértékét, ugyanakkor fel kellett tárni a mobilitás fő irányát, 
sajátosságait. A felmérés azonban ugyanakkor érdekes adatokat szolgál- 
tatott az értelmiség társadalmi eredetéről, demográfiai jellemzőiről is. 
A falusi értelmiségnek a városon tevékenykedők csoportjával való ösz- 
szevetése is szükségessé vált, minőségi többletet nyújtva ezáltal az ér- 
telmiség árnyaltabb bemutatásában. Az adatokat a Kolozs megye ösz- 
szes községeiben dolgozó értelmiségiektől gyűjtöttük kérdőíves módszer- 
rel 1974-ben. (Az értelmiség szó operacionális értelme szerint itt mind- 
azon személyeket magába foglalja, akik főiskolai végzettségűek vagy 
akik a felmérés idején ilyen tanulmányokat folytattak levelező-hallga- 
tókként.) 


                                                
* A társadalmi mobilitás a szociológiai szakirodalomban kulcsfontosságú fo- 


galmat jelöl. Jelenti az egyes társadalmi osztályok, csoportok, egyének társadalmi 
pozíciójában beállott változást, ugyanakkor az egyéneknek és csoportoknak egyik 
közösségből egy másikba való térbeli mozgását (vándorlását). A státus-változást 
követi két vagy több generáció váltakozása során a nemzedékek közötti mobilitás, 
az egyazon generáció élete folyamán beállt változásokat pedig az intragenerációs 
mobilitás fogalma jelöli. 
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Társadalmi-demográfiai jellemzők 


A megkérdezett népesség szakmai struktúráját tekintve, annak 
majdnem háromnegyed részét (73,6%) a tanárok képezték, 10,6%-át ag- 
rármérnökök, 4,9%-át orvosok és állatorvosok, a fennmaradó 10,9%-ot 
közgazdászok, jogászok stb. 


Érdekesnek ígérkezett a kor szerinti megoszlás számbavétele, ugyan- 
is a felmérést egy Kolozsvár-Napocán dolgozó értelmiségi csoporton is 
megismételtük (csak középiskolai tanárok körében), és a korcsoport sze- 
rinti összetétel nagy különbséget eredményezett a két népesség köré- 
ben. Íme az életkor szerinti táblázat: 


 35 év alatt 35–49 éves 50 év fölött Nem válaszol Összesen 
Falusi értelmiség 1181 522 110 2 1815 


65,0% 28,7% 6,0% 0,3% 100% 
Városi értelmiség 133 319 63 2 517 
 25,7% 61,5% 12,3% 0,5% 100% 


A falusi értelmiség fiatal, nagy többségük (65%) nem töltötte be 
a 35-ik életévét. Ezzel szemben a kolozsvári minta keretében a hasonló 
korúak aránya a minta 25,7%-át teszi ki. Természetesen nem nehéz 
ennek a jelenségnek magyarázatát adni, ha arra gondolunk, hogy az 
értelmiség jelentős hányada falusi környezetben kezdi el pályáját, és 
csak bizonyos idő elteltével kerül egy részük városi munkahelyre. 


A népesség nemek szerinti megoszlása egyenlő, ezzel szemben a 
városi kontrollcsoportban a férfiak 26,2%-os aránya jelzi a tanári pálya 
elnőiesedését. A családi állapot a következő képet mutatja: 


Nőtlen Házas Elvált Özvegy Nem válaszol Összesen 


383 1369 49 11 3 1815 
21,2% 75,4% 2,6% 0,6% 0,2% 100% 


A népesség viszonylagos fiatal volta ellenére legnagyobb része há- 
zas, ami arra utal, hogy 35 évesnél jóval fiatalabb korban házasodnak. 


A mi szempontunkból érdekes a születési hely ismerete, annak a 
szülők, valamint saját lakhelyükkel való összevetése, amely részben 
tükrözi nemcsak alanyainknak, hanem azok szüleinek a területi mobi- 
litását is gyermekeik születésétől a felmérés időpontjáig eltelt perió- 
dusban: 


 Munkahely % 


Falusi Városi Nem értékelhető Összesen 
Alanyaink születési helye 64,61 34,85 0,54 100 
Szülők lakhelye 51,5 46,9 1,6 100 
Alanyaink jelenlegi lakhelye 39,5 60,5 – 100 


Adataink tükrözik alanyainknak és ugyanakkor azok szüleinek ván- 
dorlási folyamatát. Alanyaink többnyire falusi származásúak (64,6%). 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 189


szüleik lakhelye azonban a kutatás időszakában már csak 51,5%-ban volt 
falusi. Ugyanazon népesség jelenlegi lakhelye nagyobbrészt (60,5%) már 
városi. 


Nemzedékek közötti mobilitás 


Foglalkozási mobilitás. A szülők foglalkozását elemezve, adataink 
tükrözik azt az óriási változást, amely társadalmi struktúránkban vég- 
bement. 


Apa foglalkozása Alanyaink jelenlegi foglalkozása 


 Tanár Agrármérnök Orvos Más Összesen 


Földműves 425 55 15 80 575 
 31,8% 28,6% 16,8%  31,6% 
Szakképzetlen munkás 108 8 3 19 138 
 8.3% 4,1% 3,3%  7,6% 
Szakképzett munkás 321 51 18 42 432 
 24,0% 26,5% 20,2%  23,8% 
Technikus 46 5 4 6 61 
 3,4% 2,6% 4,4%  3,3% 
Kereskedelmi alkalmazott 28 6 2 1 37 
 2,1% 3,1% 2,2%  2,1 % 
Irodai dolgozó 188 27 18 13 246 
 14,1% 14,0% 20,2%  13,5% 
Értelmiségi 166 30 19 18 233 
 12,4% 15,6% 21,3%  12,8% 
Más 51 10 10 21 93 
Összesen 1333 192 89 200 1815 
 73,6% 10,6% 4,9% 10,9% 100% 


Az értelmiségnek a korábbi évtizedekre jellemző önreprodukcióját 
eszerint felváltotta e rétegnek a társadalom alapvető osztályaiból való 
nagyfokú feltöltődése. Az apa foglalkozása szerint a népesség 31,63%-a 
paraszti, 31,45%-a munkás, 26,3% értelmiségi és irodai dolgozó, a fenn- 
maradó pár százalék technikus, kereskedelmi alkalmazott vagy más 
származású. Tehát a vizsgált értelmiség 63,1%-a paraszti és munkás- 
származású. Ez a magas arányszám utal a társadalmi nyitottságra, te- 
hát arra, hogy a szocializmus évtizedeiben a fizikai dolgozók gyer- 
mekei számára is elérhetővé vált az értelmiségi pálya. Ezt bizonyítja 
többek között az értelmiség alacsony, 12,7%-os önreprodukciós arány- 
száma is. 


A mobilitási táblázat figyelmesebb szemügyrevételekor azonban, 
tekintve, hogy a különböző értelmiségi kategóriák más és más sajátos- 
ságok hordozói, érdekes jelenség tanúi lehetünk. Ha ugyanis a tanárok 
paraszti és munkásszármazása 63,9%-os, a megfelelő arányszám az or- 
vosi káderek esetében sokkal alacsonyabb, 40,3%, az agrármérnökök 
esetében pedig 59,2%. Az irodai dolgozó és értelmiségi apák együtte- 
sen 26,5%-ot képviselnek a tanároknál, az orvosok esetében ez jóval 
magasabb (41,5%). Természetesen az általánosítás igénye nélkül ada- 
taink felhívják a figyelmet arra, hogy árnyaltabban foglalkozzunk az 
értelmiség különböző kategóriáival. A mi esetünkben ugyanis az egyik 
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nemzedékről a másikra történő önreprodukció az orvosok körében pél- 
dául magasabb, mint más tevékenységi területeken. Pozitív vagy nega- 
tív jelenség-e? Nehéz eldönteni. Pozitív olyan mértékben, amennyiben 
minőségileg jobban képzett kádereket eredményezhet, de lehet negatív 
jellegű, amennyiben csökkenti a más társadalmi rétegekből, osztályok- 
ból történő beáramlást. 


A probléma egy másik vetülete a falusi értelmiség foglalkozási 
mobilitásának a városival történő összevetése: 


Az apa foglalkozása Alanyaink munkahelye 


Falu Város 
Földműves 575 75 
 31,6% 14,5% 
Szakképzetlen munkás 138 60 
 7,5% 11,6% 
Szakképzett munkás 432 82 
 23,9% 15,8% 
Technikus 61 15 
 3,3% 2,9% 
Kereskedelmi alkalmazott 37 15 
 2,0% 2,9% 
Irodai dolgozó 246 71 


Értelmiségi 
13,5% 13,7% 


233 134 
12,8% 25,9% 


Más 93 65 


Összesen 1815 
100% 


517 
100% 


Az első szembetűnő eltérés a szülők foglalkozását illetően a föld- 
műves- és munkásszármazás együttesénél jelentkezik, amely 63,0% a 
falusi csoportnál, szemben a városival, amely több mint 20%-kal alacso- 
nyabb (41,9%). Egy másik kísérőjelenség a magasabb önreprodukciós 
arányszám a városiaknál (25,9%) a falusi csoport 12,8%-os értékével 
szemben. Megállapításunk magyarázata főként abban keresendő, hogy a 
falusi szülők értelmiségi leszármazottai valószínűleg inkább visszatérnek 
szülőföldjükre, és a városiak szintén származási vidéküket keresik fel 
elsősorban. 


Iskolázottsági mobilitás. A falusi értelmiség, mint tudjuk, iskolá- 
zottság szempontjából homogén. Ha viszont összehasonlítjuk helyzetü- 
ket az apák iskolai végzettségével, kitűnik, hogy nagy hányaduk (60%) 
általános iskolát végzett szülők gyermeke. Hasonló a technikai és szak- 
iskolát (12,2%), valamint a líceumot (13,1%) végzett szülők aránya, il- 
letve a főiskolát, egyetemet végzett apáké (12,6%). A foglalkozási mo- 
bilitás eredményei összhangban vannak az iskolai végzettség terén tör- 
tént nagy változásokkal. Alacsony az önreprodukció, a falusi értelmi- 
ség legnagyobb része általános iskolát végzett szülők gyermeke. A fel- 
mérés alanyainál észlelt foglalkozási mobilitást tehát az iskolázottság- 
ban történő hasonló erejű mobilitás kíséri. (Más jelenséget észleltünk 
egy előző felmérés alkalmával a parasztság körében, ahol az iskolázott- 
ság terén végbemenő mobilitás intenzitás szempontjából meghaladja a 
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foglalkozási mobilitást.) A falusi értelmiség helyzete az apa iskolázott- 
sága szerint a következő: 


4–6 osztály 649 35,75% 
7–8 osztály 442 24,35% 
Szakmai technikai isk. 223 12,28% 
Líceum 238 13,10% 
Egyetem 229 12,65% 
Nem értékelt 34 1,87% 
Összesen 1815 100,00% 


A nemek közötti mobilitás. Mint már az előzőekben jeleztük, ala- 
nyaink 75,4%-a házas. Házasságban élő alanyaink partnereinek kis ré- 
sze (10,4%) háztartásbeli, a többség szintén munkaviszonyban lévő dol- 
gozó. A partnerek foglalkozásának összevetése nagy mértékben jelzi, 
hogy általában hasonló foglalkozásúak házasodnak össze. Példaként a 
tanárok esetét adhatjuk: majdnem felének házastársa (46,8%) szintén 
tanári pályán tevékenykedik (egyetemi vagy líceumi végzettségű). Há- 
zas alanyaink több mint felének partnere (50,2%) pedig szintén egye- 
temi végzettségű. Íme a házastársak foglalkozási mobilitását kifejező táb- 
lázat: 


A házastárs foglalkozása 
Alanyaink foglalkozása 


Tanár Orvos Agrármérnök Más Összesen 
Tanár 320 11 35 11 377 


689 
50,2% 


Orvos 7 10 9 2 28 
Agrármérnök 26 6 23 2 57 
Egyéb egyetemi végzettségű 170 27 8 21 227 
Munkás 48 – 3 4 55  
Irodai dolgozó 50 3 24 22 99  
Tanár (líceumi végzettséggel) 148 – 12 17 176  
Technikus 86 7 22 14 129  
Háztartásbeli 71 7 16 49 143 10,4% 
Más 52 9 14 5 80  
Összesen 978 80 166 147 1371  


A házastársak iskolázottsága tekintetében mind a falusi, mind a 
városi csoport esetében a hasonló iskolázottság magas arányszámai ál- 
lapíthatók meg. Az alábbiakban közöljük a házastárs iskolai végzett- 
ségét: 


Iskolai végzettség Falusi minta Városi minta 
7 oszt. 
Szakiskola 
Líceum 
Líceum és technikum 
3 éves főiskola 
Főiskola 
Nem válaszol 


22 
39 
304 
269 
157 
579 
1 


1,6% 
2,8% 
22,1% 
19,4% 


 
53,6% 


 


5 
9 
53 
52 
41 


309 
15 


1,0% 
1,8% 


10,8% 
10,7% 


72,3% 


3,1% 
Összesen 1371 100% 484 100% 
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A szintén egyetemi végzettségű partnerek aránya 53,6% a falusi 
mintában és 72,3% a városinál. Nagy az eltérés az értelmiség két cso- 
portja között egyrészt a hasonló iskolázottságú partner találásának el- 
térő lehetőségei folytán, de a jelenség egy másik magyarázata a városi 
csoportot alkotó több nőben keresendő. A városi minta homogénebb 
tehát nemcsak iskolai végzettség, hanem a nemek szempontjából is, 
minek folytán a házastársak foglalkozási és iskolázottsági szintje nagyon 
hasonló. Más felmérések ugyanerre a következtetésre jutottak, arra 
ugyanis, hogy az értelmiségi nőknél inkább fellelhető a nagyobb fokú, 
férjeikéhez hasonló foglalkozási és iskolázottsági szint, mint az értelmi- 
ségi férfiak esetében. Az értelmiségi nők valószínűleg kevésbé házasodnak 
alacsonyabb képzettségű férfival. 


Foglalkozásváltoztatás – területi mobilitás 


A megkérdezett személyek információt közöltek pályájukról is, lehe- 
tőséget nyújtva a foglalkozásukban bekövetkezett változások rögzítésére. 
Az össznépesség 17,1%-a vallotta, hogy a megelőző években más foglal- 
kozást is gyakorolt. Ez az arányszám nem összesíti a tanárok nagy há- 
nyadát (29,9%), akik egyetemi tanulmányaikat megelőzően is tanárok- 
ként dolgoztak. Az alábbiakban az egyéb foglalkozást is gyakorlók szám- 
beli megoszlását közöljük: 


Megelőző foglalkozás 
Jelenlegi foglalkozás 


Tanár Orvos Agrár- 
mérnök Más Összesen 


Tanár 769 1 1 8 777 
Orvos 1 79 – – 80 
Agrármérnök 2 1 147 1 151 
Más egyetemi végzettségű 12 – – 104 116 
Munkás 55 2 12 17 86 
Irodai dolgozó 61 2 15 20 98 
Tanár (líceumi végzettséggel) 400 – 7 40 447 
Más 38 5 11 6 60 
Összesen 1336 90 193 196 1815 


A latens mobilitást kutatva, jövőbeli szándékaikról is érdeklődtünk. 
A válaszok alapján legnagyobb részük (87,87%) jelenlegi foglalkozását 
kívánja gyakorolni, 7,05% továbbképzés útján akar változtatni mostani 
helyzetén. 


A foglalkozás stabilitásának másik fokmérője a jelenlegi foglalkozás 
gyakorlásának a régisége (természetesen alanyaink életkorát tartva szem 
előtt). A minta 42,12%-a legalább kilenc éve dolgozik mostani foglal- 
kozásában, és csak 19,44%-uk négy évnél kevesebb ideje. 


Szolgálati idő Legalább 9 év 4–8 év 4 évnél kevesebb 
jelenlegi foglalkozásában 42,12% 36,85% 19,44% 
jelenlegi foglalkozásában és munka- 


helyén 23,29% 34,71% 40,20% 
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A foglalkozás és az ugyanazon munkahelyen eltöltött időszak egy- 
beesésének vizsgálatakor viszont kiderül, hogy a jelenlegi foglalkozásban 
eltöltött idő nem párosul az azonos munkahelyen eltöltött idővel. Ada- 
taink szerint a maximálisan négy évet egy munkahelyen eltöltők aránya 
a legnagyobb (40,20%). A megkérdezettek egynegyede (26,39%) maradt 
pályájának egész ideje alatt egyazon helységben. 


Csak ugyanazon helységben dolgozott 26,4 
Egyetlen más helységben 27,1 
Két másik helységben 18,8 
Három más helységben 12,3 
4–6 helységben 11,9 
7–10 helységben 3,2 


Mint táblázatunk mutatja, leggyakoribb az egyszeri és kétszeri mun- 
kahelyváltoztatók aránya (45,9%), de előfordultak esetek, hogy az ille- 
tők 4–10 munkahelyet is tudtak már maguk mögött. A munkahelyét 
változtató népesség legnagyobb hányada (68,7%) szintén falusi környe- 
zetben dolgozott, jelentősen kisebb hányada (9,7%) városon, a többi 
(21,6%) városon és falun vegyesen. 


A területi mobilitás fő formája a lakhely és munkahely közötti in- 
gázás. A megkérdezettek mintegy háromnegyed része ingázó, egynegyede 
pedig helyben lakó. Az ingázók legnagyobb hányada (77,6%) naponta 
teszi meg az utat, 12,2%-uk pedig legalább egy héten egyszer. Az ingá- 
zók csaknem felének (47,57%) munkahelye Kolozsvár-Napocától számí- 
tott 40 km-es körzetben található, nagyobb részüknek viszont e távol- 
ságnál nagyobb utat kell megtennie. Az ingázók legnagyobb hányada 
(81,3%) városról jár falura, 18,7%-a faluról szintén falura. 


Az ingázó népesség nagyobbik része nő (a mintában az alanyok 
82%-a). A férfiak 65%-a ingázik. Életkor szerint az össznépességhez 
viszonyítva kis eltérést észleltünk a fiatalabb korcsoportok irányában. 
A napi ingázás átlagos időtartama 2–3 óra, az ingázók felénél ez nem 
haladja meg a 2 1/4 órát, a maximális időtartam eléri viszont a 4 1/4 
órát. Az ingázás hátrányai, illetve az ingázó alany többletnehézségei ta- 
gadhatatlanok. Naponta 4–6 társasgépkocsi igénybevétele, az ezekre való 
több perces várakozás, valamint a több kilométernyi gyaloglás fáradsá- 
gos, kimerítő, az egészségi állapotra negatív hatású. Nem elhanyagolandó 
az anyagi megterhelés sem (64–350 lej között váltakozik), habár az in- 
gázók nagy többségénél (72,4%) ez az összeg nem haladja meg a 155 lejt. 
A közlekedési járművek közül a legelterjedtebb (68%) a távolsági autó- 
busz, 10,4%-uk vonatot vesz igénybe, a többi más lehetőségeket. 


Művelődés 


Épp a fenti helyzetből következő kérdésünk az ingázás és a műve- 
lődési szint összefüggéseire kíván rávilágítani. Elemezni fogjuk pár tö- 
megkommunikációs eszköz használatának a mértékét, valamint a kultúra 
más megnyilvánulásainak gyakoriságát a falusi értelmiség körében, össze- 
hasonlítva az ingázó és helyben lakó csoportot a városi mintával. Adata- 
inkat természetesen végső következtetés és a teljesség igénye nélkül 
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elemezzük, hiszen az olvasás nem is szerepel közöttük, sem pedig tar- 
talmi jegyek analízise. 


Az újságolvasás és az újságelőfizetés helyzetét (%-ban) a következő 
két táblázat tükrözi: 


Újságelőfizetés Falusi értelmiség 
Városi minta 


Ingázók Helyben lakók 
Újság-előfizető 15,2 10,0 10,4 
Folyóirat-előfizető 3,3 1,5 3,4 
Újság- és folyóirat-előfizető 77,4 86,3 82,3 
Nem előfizető 3,2 1,4 2,5 
Nem értékelhető 0,9 0,8 1,4 
Összesen 100,0 100,0 100,0 
 
Újságolvasás Falusi értelmiség 


Városi minta 
Ingázók Helyben lakók 


6–7-szer hetente 67,1 72,2 66,1 
3–5-ször hetente 26,7 23,3 23,9 
1–2-szer hetente 5,4 3,7 8,1 
Ritkán vagy soha 0,3 0,2 0,5 
Nem értékelhető 0,5 0,6 1,4 
Összesen 100,0 100,0 100,0 


Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy a különbségek a falusi értel- 
miség csoportjai és a városi minta között nem lényegesek. Ez azt jelzi, 
hogy az újság olyannyira tömegkommunikációs eszközzé vált, hogy a 
városon és falun dolgozó értelmiség egyaránt igénybe veszi. Ugyanakkor 
örvendetes módon nemcsak a nem előfizetők, hanem a nem olvasók 
száma is elhanyagolhatóan alacsony. 


A tv-program követésének adatai (ugyancsak %-ban kifejezve) a 
következők: 


 Falusi értelmiség 
Városi minta 


 Ingázók Helyben lakók 
A hét 6–7 napján 30,3 39,4 31,9 
   „     3–5    ,, 39,5 33,6 37,7 
   „     1–2    „ 16,4 11,3 21,0 
Ritkán vagy soha 13,0 14,3 5,7 
Nem értékelhető 0,8 1,4 3,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 


A tv-műsor követésének gyakoriságát elemezve megjegyezzük, hogy 
itt sem fedezünk fel alapvető eltérést a három csoport között. Érdekes 
módon viszont a műsort ritkán vagy soha nem követők száma a falusi 
mintában egységesen magasabb, mint a városiban. Az ingázók esetében 
ez egyértelműen magyarázható, de kevésbé a falun helyben lakók eseté- 
ben. Összehasonlítva a tv-t a többi szórakozási, művelődési lehetőség- 
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gel, megállapítható a tv nagy szerepe. Alanyaink 85%-a követi egy héten 
legalább egyszer a sugárzott programokat, amelyek – mint az alábbiak- 
ban (a színházi és opera-előadások vagy a hangversenyek látogatottsá- 
gának vizsgálatakor) kiderül – a fő, tömeges kultúraközvetítő szerepét 
töltik be. 


A filmszínházak látogatottsága jóval a tv mögött marad. Nagyon 
sokan egyáltalán nem látogatják a filmszínházakat, s ennek oka több- 
rétű. Egyrészt a tv komoly vetélytárs, másrészt a mozi ma már több- 
nyire a fiatalabb korosztályok szórakozóhelye. Ez kitűnik táblázatunk- 
ból is, ahol legnagyobb a látogatók százalékaránya az ingázók csoport- 
jában, legalacsonyabb a városi mintában. 


Filmszínházak látogatottsága 
Falusi értelmiség 


Városi minta 
Ingázók Helybenlakók 


Hetente többször 1,7 1,6 1.5 
Egyszer hetente 23,8 14,2 12,5 
2–3-szor havonta 6,1 2,5 2,5 
Egyszer havonta 32,1 28,9 29,4 
Ritkán vagy soha 36,0 51,9 53,5 
Nem értékelhető 0,3 0,9 0,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 


A színházi előadások látogatottságáról nyert adataink (%-ban) jól 
érzékeltetik a falun helyben lakók helyzeti hátrányát az ingázókkal és 
városon lakókkal szemben. 


Színházlátogatás évente 
Falusi értelmiség 


Városi minta 
Ingázók Helyben lakók 


Egyszer 9,1 12,6 8,3 
Kétszer 13,1 13,4 13,7 
Háromszor 11,0 9,6 11,9 
Négyszer 9,4 4,2 17,2 
Ötször vagy többször 27,1 11,3 37,3 
Ritkán vagy soha 30,3 48,4 11,0 
Összesen 100,0 100,0 100,0 


A falun helyben lakók tehát sokkal ritkábban tekintenek meg egy- 
egy előadást, és közöttük a legnagyobb azok aránya (48,4%), akik soha- 
sem jutnak el hasonló rendezvényekre. (Örömmel állapíthattuk meg, 
hogy mostanában megyeszékhelyünkön sok színielőadást a vidéki közön- 
ség is látogat szervezett formában.) 


Az operaelőadások és hangversenyek vonzóköre sokkal kisebb, vagy- 
is jóval nagyobb azok száma, akik sohasem tekintenek meg ilyen elő- 
adásokat. Kisebb a gyakori látogatók száma is. 


Adataink fényt vetnek arra is, hogy sem a színház, sem az opera, 
a koncert pedig még kevésbé tekinthető egyelőre tömeges kultúraköz- 
vetítőnek. Ezeket az előadásokat sokkal szűkebb körű közönség látogat- 
ja, és ennek nem a falun való letelepedés a fő oka. 
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 Falusi értelmiség  


Operalátogatás évente   Városi minta 
 Ingázók Helyben lakók  
Egyszer 11,5 9,2 13,9 
Kétszer 11,6 5,2 14,9 
Háromszor 7,5 4,2 12,4 
Négyszer 4,2 2,3 11,2 
Ötször vagy többször 14,4 4,0 22,7 
Ritkán vagy soha 48,9 75,1 23,7 
Nem értékelhető 1,9 – 1,2 
Összesen 100,0 100,0 100,0 
 
 Falusi értelmiség  


Hangversenylátogatás évente   Városi minta 
 Ingázók Helyben lakók  
Egyszer 8,9 5,9 12,0 
Kétszer 7,1 1,8 16,8 
Háromszor 4,9 0,9 11,4 
Négyszer  2,5 0,9 6,9 
Ötször 8,8 1,8 16,6 
Ritkán vagy soha 67,8 88,7 36,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 


Vélemények, tervek 


Kérdőívünk nemcsak tények rögzítését tette lehetővé. A kérdések 
egy csoportja adatszolgáltatóink véleményét, óhaját, jövőre vonatkozó 
terveit firtatta. Egyik fő problémakör, amely köré a kérdések csopor- 
tosultak, a jelenlegi munkahely megtartásának indítékait kutatta, hiszen 
ennek eredménye lehet a stabilizálódási tendencia vagy burkolt területi 
mobilitás kifejeződése. Az adott válaszok alapján nagyfokú burkolt mo- 
bilitás észlelhető, ugyanis a megkérdezetteknek mindössze kevesebb mint 
egyharmada (28,30%, ezeknek fele most is falusi környezetben lakik) 
kíván megmaradni jelenlegi munkahelyén. A minta nagy hányada 
(53,27%) városra szeretne kerülni. Miért? 


Kutatásunk adatai azt igazolják, hogy a falusi értelmiség nagyobb 
részének minden vágya közelebb kerülni a városhoz. Ennek több oka 
van. Sokukat a család és az ott meglévő összkomfortos lakás fűzi a 
városhoz: A családi okoknál felmerülhet, hogy az ingázónak gyermekei 
vannak városon, férje (felesége), családtagjainak a problémái foglalkoz- 
tatják (gyermekek iskoláztatása, idős szülők gondozása stb.). Családjának 
érdekeit tartva szem előtt, helyzetét a falusi környezetben úgy ítéli meg, 
hogy gyermekeinek a társadalmi perspektívái minden szempontból ala- 
csonyabbak. Falun még hiányzik az állandó óvoda vagy napközi otthon, 
az iskolai oktatás alacsonyabb színvonalú. Mindehhez társulnak a be- 
szerzési nehézségek és a fűtőanyag-gond. 


Távolról sem merítettük ki a sok-sok motivációt, ami ma még a 
falura való letelepedés ellen érvel és a városra való visszaáramlást ered- 
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ményezi. És ez a tendencia olyan erős, hogy a gyakorlatban sajnos 
számtalan példa van arra, hogy a diplomás értelmiségi a deklasszálódást 
választja, vagyis tanárból könyvtáros, esetleg kistisztviselő, mérnökből 
szakiskolai tanár, oktató (pedagógus), betanított munkás, taxisofőr vagy 
adminisztrátor lesz, csakhogy a városba kerülhessen. Természetesen ez 
utóbbiak határesetek, viszonylagos gyakoriságuk folytán mégsem tekint- 
hetünk el tőlük. 


A falura naponta ingázó értelmiségiek más problémái is felmerül- 
nek. Több pihenésre van szükségük, ezért állandó időzavarral küzdenek 
az ingázás időtartama, valamint a szállítóeszközökre való várakozás miatt. 
Elemezzük csak, mit is eredményez a napi több órás időkiesés az egyén 
és a társadalom szempontjából. Az egyénnek több fizikai megterhelést 
okoz, ami gyakori megbetegedéshez, hiányzáshoz s az aktív pihenés 
lehetőségeinek a csökkenéséhez vezet. A társadalom számára jelentős 
költség a több szállítóeszköz működtetése. Nem elhanyagolandó társa- 
dalmi kár az a megfigyelés sem, hogy az ingázás nagyrészt a munkakör 
hátrányára történik. Az ingázó alany szabad idejét nem a falusi környe- 
zetben tölti, nem integrálódik teljes mértékben ott, ahol a legnagyobb 
szükség volna rá. 


Persze mindehhez hozzá kell tennünk, hogy ankétunk során a vá- 
rosra való kerülés kívánalma sok esetben nem az adott lehetőségek 
mérlegelése alapján fogalmazódott meg, hanem egy ideális helyzetet, 
óhajt fejezett ki, ugyanis az egyik kérdésre, amely arra vonatkozott, 
hogy a következő öt évben nyílik-e reális lehetősége a munkahelyvál- 
toztatásra, a városra kerülni szándékozó 53,27%-nak mindössze 23,3%-a 
felelt igenlően. Érdekesnek mondható a falun letelepedett értelmiség 
magatartása ezzel kapcsolatosan, mert nagy többségük (63,8%) ott szeret- 
ne maradni. A város színvonalára emelt (vagy emelhető) vidéken való 
letelepedés lényegileg a tényleges és a latens mobilitás csökkentésének 
egyik fő tényezőjeként értékelhető. 


Az értelmiségiek területi mobilitása az egyéni okokon túlmutat, s 
a falu és város között még létező különbségeket érinti. A vidéki értel- 
miség mobilitásának fő okait tehát a felmérés alanyai az életmódbeli 
eltérésekben jelölték meg, főként megfelelő lakás hiányában, a fentebb 
említett családi okokban, a kényelem egyes elemeinek (fűtés, beszerzés) 
szerény lehetőségeiben. Ugyancsak taszító erőként jelentkezett a kul- 
turális intézmények korlátoltabb száma és jellege, a szabad idő eltöl- 
tésének szerényebb lehetősége. A szakmai érvényesülés hiánya ritkáb- 
ban megjelölt ok, az anyagi (kereseti) hátrányok pedig a legritkábban 
előforduló motivációként szerepeltek. 


Felmérésünk tanulságos volt nemcsak azért, mert általánosan ismert 
megállapításokat konkretizált számszerűen, hanem mélyebb betekintést 
is nyújtott egy olyan társadalmi réteg struktúrájába, amely fontos fel- 
adatot vállal a város és falu között még létező különbségek kiegyenlí- 
tésében. 
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HERMANN GUSZTÁV 


FELSŐBOLDOGFALVA ÚTJAIN 


Megvallom: szívet-lelket forrósító gyermek- és ifjúkori emlék nem 
köt a község egyik falujához sem. Székelyudvarhelyen születtem és 
nevelkedtem. Csak néhány kirándulás, baráti látogatás töredező-fakuló 
képét őrzi az emlékezet. 


Az elmúlt 15–20 évben a hivatali szolgálat viszont gyakran szólí- 
tott ki Felsőboldogfalva falvaiba. Tanfelügyelőként sorra jártam isko- 
láit; párt- és állami aktivistaként az utóbbi tíz esztendőben csaknem 
hetenként, a mezőgazdasági kampányok időszakában naponként megfor- 
dultam a község területén. Krumpliszedés, kukoricatörés idején, bágyadt 
őszi napsütésben sokszor 20–25 kilométert is megtettem a határban 
Boldogfalvától Sándorfalváig és Farcádtól Lengyelfalváig. A falvakon, 
kisebb-nagyobb közösségekben, egyéni beszélgetésekkor vagy szűk tár- 
sasági összejöveteleken, igaz, mindig feszélyezett, hogy nem vagyok 
közülük való. Nevem is erősen idegen csengésű. Városi voltom, járat- 
lanságom a helyi szokások dolgában gyámoltalanná tett olykor. De gya- 
nakvást irányomban sohasem észleltem. Nem zárkóztak el a közléstől. 


Megismerkedtem a községben dolgozó értelmiségiekkel is. A ta- 
nítókhoz, tanárokhoz korábbról baráti-ismeretségi-kollégiális szálak fűz- 
tek. Az agronómusok, lelkészek és az orvos már új ismerőseim voltak. 
De a párolgó fekete mellett, tömött könyvespolcok világában és bog- 
lyák tövében mindig megindultak a meghitt, tartalmas, töprengő és meg- 
oldást kereső diskurzusok. Ezek érlelték ezt a szerény írást, amely 
nem szociográfia, nem is monográfia, nem is riport, nem is úti- 
rajz. Tartózkodom műfaji besorolásától. Utat engedek a felraktáro- 
zódott adatoknak, a felgyűlt mondandónak. Hadd táruljon ki ezekből 
a villanó képekből egy község élete s az embereké ebben a gyorsan át- 
alakuló világban. 


* 


Felsőboldogfalva község Székelyudvarhely peremközsége. 11 faluja 
délről és nyugatról fogja karéjba a municípiumi rangra emelt várost. 
Mind régi település. Közülük négyet az 1332–1337-es pápai tizedjegy- 
zék is nyilvántart, összlakossága ma 3566 lélek. Székely-magyarok. Az 
ősök fő megélhetési forrása a föld volt. A sziváj, sovány talaj kemény 
munka árán is szűkös termést adott. Ipara nem volt, ma épül. Az ipa- 
rosodó város viszont mindenik faluhoz közel esik. Erős a vonzása. A 
föld nem mozdul el helyéről, az ember igen. 


A nép szétszórtan él. A szűk patakvölgyek kis falucskákat rejte- 
getnek; a szaporodó családok mind feljebb és feljebb nyomultak bennük. 
A főútvonalon vonuló ellenség elől eldugták őket a dombhajlatok. Így 
is eleget dúlták, fosztogatták. Nem véletlen, hogy a legtöbb település 
keletkezéstörténete – a szájhagyomány szerint – tatár- és törökdúlás 
perzs-szagú emlékéhez fűződik. 
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A község területén nagy falu nincs. Sem igazi községközpont. Mi- 
képpen rendeződik az apró falvak sorsa? Hogyan és mikor lesz Bol-  
dogfalvából olyan községszékhely, amilyennek a pártprogram megál- 
modja? Mi a teendő, hogy a munkaerő elvándorlása ellenére a három 
mezőgazdasági termelőszövetkezet erős, korszerű földművelő-állattenyész- 
tő-gyümölcstermelő nagyüzemmé váljék? A civilizált életmódot, a mű- 
velődést, a művészi élményt igényli a nép. Ez a jelenlegi szétszórtság 
közepette megvalósíthatatlan. A villany valamennyi falu házaiban mi- 
nőségében és tartalmában új életmódot honosított meg. De önmagában 
ez ma már nem elég mélyebb, változatosabb, tartalmasabb szellemi kul- 
túrateremtésre. Ígér-e jövőt, nyit-e távlatot a városközelség? Megállít- 
ható-e a további szétszóródás, az elkóborgás? A gyökeres gazdasági, tár- 
sadalmi, kulturális átalakulás minden öröme és szépsége fellelhető itt, 
de az átváltás minden gondja és ellentmondása is összecsomósodik. 


A ma és a tegnap néhány képkockában 


Az aszfaltburkolatú műút mentén nyújtózkodó községközpont kel- 
lemes benyomást tesz az utasra: házai takarosak, a járda és a házak 
között, az udvarokon és a kertekben tavasztól késő őszig rengeteg virág 
pompázik. A háztetőkön tévé- és rádióantennaerdő. 


Legforgalmasabb pont a néptanács melletti autóbuszmegálló. Ne- 
gyedóránként indulnak és érkeznek a megrakott buszok. Ontják az ér- 
kezőket, nyelik a távozókat. 


A holnap igényeit is kielégíti a szép művelődési otthon és a még 
malter- és festékszagú emeletes orvosi rendelő. Két-tanerős iskolája 
viszont már korszerűtlen. Üzlete is modernizálásra vár. A civilizált 
életmód biztosításához szükséges széles körű szolgáltatási hálózat (fürdő, 
pékség, szabó-, borbély-, cipész- és más műhely) hiányzik. Igaz, hogy 
a város központja is csak négy kilométerre van, s a buszok sűrűn jár- 
nak. A néptanács vezetői mégsem mondtak le a lakosság civilizált élet- 
módját elősegítő intézmények, egységek megteremtésének gondolatáról. 


A községi néptanács elnökének véleménye szerint a legsürgősebb 
teendő egy nyolcosztályos iskola felépítése a községközpontban. Ez a 
szellemi-kulturális élet súlypont-áthelyezését is jelentené. 


Megfigyelhető-e kitapintható változás a falu életében? Miféle ér- 
zékelhető látható életmódbeli módosulás tapasztalható? Előbukkan- 
nak-e a falu életmegnyilvánulásaiban a szocialista falu jegyei? 


1976. július 18. Vasárnap. A tízórással érkeztem. Velem együtt né- 
hány piacoló asszony kászálódik le a buszról. A művelődési otthon, a 
néptanács, a templom és az egészségügyi kör térségében tanyázom, de 
elcsellengek távolabbra is. Szemlélődöm. Falubeli alig jár az utcán. 
Csak az ország minden tájáról erre kormányzott kisautók száguldanak 
a hőségtől lágyuló műúton. A kerítéseken belül gyermekek hancúroznak. 
A házakból rádió-zene, edényzörgés szivárog ki. 12 óra táján férfiak 
szállingóznak haza. Kaszáltak, takartak. Befut egy busz – tömve. Ér- 
keznek a városi fiatalok hazai tyúklevesre. Aztán ebéd után megkez- 
dődnek a maratoni kártyacsaták. 


1976. július 27. Kedd. Most kelt fel a nap. Öt óra múlt néhány 
perccel. Élénkül a közúti forgalom. Autóbusz autóbuszt ér: megrakodva 
iparkodnak a város felé. Hangos a buszmegállók környéke. Csinosan öl- 
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tözött lányok, fiatal asszonyok, sportos nyáriruhás férfiak víg tereferéje 
veri fel a csendet. Hat óra előtt elcsendesül a falu. Percekig moccanás 
sincs. Majd itt is, ott is felbúgnak a traktorok. Két Gloria-típusú kom- 
bájn mászik kifelé a domboldalon. Fél hét körül újból benépesül a falu. 
Érkeznek haza az éjszakai műszak munkásai. A házak körül is meg- 
elevenedik az élet. A piacra igyekvők ellepik a megállókat. Udvarhelyen 
ma „kedd” van, azaz hetivásár. Egy-két fogat is végigzörög a falun. 
Sürgős a szénahordás. Aztán hét óra tájékán alábbhagy a sürgés-forgás. 
Mindenki a helyén van. Felébredt és lepihent a falu. 


1976. november 7. Vasárnap. Kegyes hozzánk az ősz. Kárpótol az 
esős, hűvös nyárért. Csak a Csicser-oldal fáinak rőt színe s a kopaszodó 
ágak figyelmeztetnek a késő őszre s a közelítő télre. 


A bikafalvi labdarúgópálya zöld gyepén melegít a helybeliek csa- 
pata. A kifogástalan futballfelszerelés, a játékosok mozgása, a bírók 
fontoskodó készülődése, minden-minden arról tanúskodik, hogy itt a sport 
nem suhanckedvtelés, hanem igényelt eseménye a falusi vasárnapnak. 
Délután két óra. Érkezik a közönség. Fiatalok és idősebbek, férfiak és 
nők. A megjegyzések, az esélyek latolgatóinak észrevételezései elárul- 
ják, hogy értői és élvezői a labdarúgásnak. Száll, gurul, pattog a labda, 
s akik kergetik, értik a módját. Rögzítsük a tényt: a bikafalvi sportpá- 
lyán népes közönség előtt valódi labdarúgó-mérkőzés zajlik. Vasárnapi 
szórakozás? Több! A falu új életmegnyilatkozása. 


Négy óra. A kis képernyők előtt elhelyezkedtek az emberek. A 
férfiak keverik a kártyát, de fél szemmel az A-ligás mérkőzést lesik. 
Szó esik a kultúrotthonban vetítendő filmről is, amelyet már többen 
láttak a városban. Nehéz a döntés: az esti tévé-film sem ígérkezik rossz- 
nak. Meg az itthon kényelmesebb... 


1977. február 21. Hétfő. Hófolt sincs, amíg a szem ellát, fel egé- 
szen a Hargita vonulatáig. Füstbe burkolóztak a falvak. A kertekben 
égetik a gazt. A Bikafalva és Óczfalva közti réten három traktor szánt. 


Az iskola udvarán a hosszúszünet ricsaja, forgataga. Tíz falu gyer- 
mekserege fölött tartok alkalmi szemlét. Egyenként mérem végig tetőtől 
talpig. Nincs egyetlen kitaposott cipő, egyetlen elnyűtt kabát, egyetlen 
foltos ruha. 


A VIII. B. osztályban harmincan vannak. Faggatom, kiket ismer- 
nek e vidék írói, művészei közül. Sorolják a neveket és a művészeket. 
Megdicsérem őket. Aztán amikor a pontos időt kérdem, huszonhét kéz 
lendül a magasba. Mindannyiuk csuklóján karóra villan. 


Mikor és hogyan kezdődött az az átalakulási folyamat, amely a mai 
falusi életforma, életmód kialakulásához vezetett s amelyet egyszerűen, 
de lényegre tapintóan új életnek nevezünk? 


Élő emlékem nincs, illetve alig van. A nagy fordulat utáni első 
években hetente többször is liszteszsák alatt görnyedten végigbotorkál- 
tam Boldogfalva, Bikafalva és Óczfalva utcáin. Édesapám ugyanis pék 
volt akkoriban. A miklósfalvi és a boldogfalvi vízimalmokból szereztük 
be a sütéshez szükséges lisztet. 


Fellapozom a korabeli helyi sajtókiadványokat. A Szabadság című 
hetilap az Országos Demokrata Arcvonal orgánuma, majd a Magyar 
Népi Szövetség Udvarhely megyei hetilapja volt, első száma 1944. no- 
vember 25-én jelent meg Székelyudvarhelyen. Ebben tallóztam, s külö- 
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nösen 1948-tól sűrűn bukkantam Felsőboldogfalva községbeli híranyagra. 
1948. augusztus 17. Hír Árvátfalváról: „25 fiú és 10 leány négy eset- 
ben 1200 munkaórát dolgozott útépítésnél, legelőtisztításban.” Ugyan- 
abban a számban: „Sükő község MNSZ ifjúsága Petőfi-ünnepséget ren- 
dezett. Bemutatták a Petőfi halála című színművet, aztán versek kö- 
vetkeztek.” 1948. május 15. „Felsőboldogfalva kultúrház felépítését ha- 
tározta el. 70 000 tégla, 60 m3 homok és megfelelő mennyiségű cserép- 
anyag előállítására vállalkoztak.” 1948. június 1. „Árvátfalva egy kul- 
túrházhoz való anyag beszállítását végzi.” 1949. január 19. „A 145 lel- 
kes község [ugyancsak Árvátfalva] a 25 km-re fekvő tizenhétfalusi ha- 
vasból 40 m3 fát, 12 m3 deszkát önkéntes munkával leszállított a kul- 
túrotthon építésére.” 1949. február 5. „Sükőben a kultúrmunka szépen 
folyik. A színjátszók egyfelvonásos műveket és a Ludas Matyit adták 
elő.” 1949. január 22. „Bikafalván eddig semmi kultúrmunka nem folyt. 
Most ide helyezték Kiss Zoltán tanítót. Azóta két előadás volt a falu- 
ban. Megalakult az állandó színjátszó csoport, a dalárda és a sport- 
egyesület. Minden este színdarabpróba van.” „Boldogfalván november 
és december hónapban [1948] több műsoros előadást rendeztek.” 1949. 
május 14. „20 karos padot készített az ifjúság a hodgyai kultúrotthon- 
nak. Baczó Béla tanító minden vasárnap délután műsoros előadást 
rendez.” 


Így kezdődött. Nagy álmokkal és aprómunkával. Mert az építő fel- 
buzdulás, nekigyürkőzés nyomán majd csak az ötvenes évek végén s a 
hatvanas években kerülnek tető alá az első korszerűbb kultúrotthonok 
Felsőboldogfalván, Árvátfalván, Sükőben, Hodgyában, majd 1974-ben 
Lengyelfalván. 


A híranyagban szó sincs a villanyvilágítás bevezetéséről, vízvezeték 
építéséről, orvosi rendelőről, a mezőgazdasági gépellátás gondjairól, asz- 
faltburkolatú műútról. Egyetlen panasz sem hangzik el arról, hogy ké- 
sett a 17 óra 32 perces autóbusz, vagy hogy a moziban vetítéskor el- 
szakadt a film. De annál több szerény adat tanúsítja, hogy a művelő- 
dés iránti érdeklődés, a tudásvágy, a művészet öntevékeny művelé- 
sének igénye milyen elemi erővel tört fel az emberekből a szabadság 
első éveiben. 


A három mtsz azonos gondjai 


A felsőboldogfalvi mezőgazdasági termelőszövetkezet a község leg- 
erősebb gazdasági egysége. Az alapvető termelési ágak: a földművelés 
és állattenyésztés mellett a gyümölcsészet és zöldségtermesztés is jelen- 
tős helyet kapott az mtsz gazdasági-pénzügyi tervmutatói között. 


A boldogfalvi gazdaság elnöke a község mindhárom mtsz-ének kö- 
zös gondját panaszolja: szűkében vannak a munkaerőnek. Pedig a köz- 
ség termelőszövetkezeteit mintegy 35 traktor, 4 Gloria-típusú kombájn, 
több mint 15 vetőgép és sok más gép szolgálja ki. 


Az asszonyokon kívül rogyadozó térdű öregek alkotják a gazdasá- 
gok alap-munkaerejét. Az izmos fiatalságot becsalogatta az ipar. Amióta 
Udvarhelyen felépült a cérnagyár és gyapotfonoda, a lányok és a fiatal 
asszonyok közül is sokan sarokba állították a kapát. Az összlakosság 
mintegy 40%-át, a munkaképes dolgozók felét szállítják naponként az 
autóbuszok a városi gyárakba. Nem vitás: törvényszerű folyamatnak, 
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egy modern szerkezetű társadalom születésének és kiforrásának vagyunk 
tanúi. De az emberi munkát a székely hegyoldalakon is helyettesítő 
gép még késik. 


Igaz, hogy Székelyudvarhely iparosodása ma már itthon tartja az 
eddig messze földre elvándorló környékbeli lakosságot. S a mezőgaz- 
dasági globális akkordbérezés bevezetése óta a közeli ipari munkából 
hazatérő családtagok a kapálás, kaszálás, aratás, az őszi betakarítás ide- 
jén vállalnak még egy-egy fél műszakot az mtsz-ben a család ja- 
vára. 


A szakemberek gondja, hogy a helyi éghajlati adottságok, talajvi- 
szonyok, tapasztalatok figyelembevételével és felhasználásával korszerűbb 
és jövedelmezőbb mezőgazdálkodást teremtsenek. Az állattenyésztés, 
zöldség- és gyümölcstermesztés rendkívül kedvező lehetőségeivel nem él- 
nek eléggé a gazdaságok. Bözödi György a Székely bánjában azt rója 
fel, hogy a székely gazda nem tartja magához méltónak zöldségfélével 
bajlódni, és hogy a városok piacait más megyeiek látják el paradicsom- 
mal, káposztával, murokkal, karalábéval. Sajnos ez – jórészt – ma is 
így van. A községbeli gazdaságok csak káposztát és gyökérzöldséget ter- 
mesztenek, holott más zöldségfélét is előállíthatnának. Ez a véleménye 
a községi polgármesternek is, aki – tegyük hozzá – képzett kerté- 
szeti szakember. Igaz az is, hogy a zord éghajlat miatt későn érnek be 
a veteményeskertek terményei, s ezért termesztésük nem eléggé jöve- 
delmező. 


Az állattenyésztés lassan lép elő fő termelési ággá. A felsőboldog- 
falvi és a farcádi termelőszövetkezetben ma sem több a szarvasmarha, 
mint 1962-ben, a megalakulás évében. Igaz, hogy az utóbbi időben a 
törzsállomány javult. De gyakran küzdenek takarmánygondokkal, s 
emiatt a tejtermelés gyenge. Ugyanakkor nagy területeken termesztenek 
olyan kultúrákat, amelyeknek a hozama alacsony. A farcádi és patak- 
falvi mtsz-ben évek óta 1000–1200 kg között mozog a búza hektáron- 
kénti átlagtermése, a burgonyatermés pedig egyetlen évben sem érte 
el a 15 000 kilogrammot. Jóval az országos átlag alatt vannak cukor- 
répából, lenből és még sok más terményféleségből. Az 1976-os évben, 
amikor Románia történelmének leggazdagabb termését takarították be, 
itt is jobb volt a termés. De búzából a felsőboldogfalvi mtsz-ben a hektá- 
ronkénti átlaghozam alig haladta meg az 1300–1400, a farcádiban és a 
patakfalviban pedig az 1100–1200 kg-ot. Burgonyából a boldogfalviak 
elérték a 15 tonnát, cukorrépából a 20 tonnát, a patakfalvi mtsz-ben vi- 
szont még a 10 tonnát sem. 


Mit szólnak ehhez a jó gazdák? Nem mindenki mondott ugyanis 
búcsút a földnek. A legtapasztaltabb gazdaemberek itthon maradtak. 
Egyelőre töprengenek. Egyre többet. És egyre többen latolgatják, hogy 
nem volna-e helyesebb takarmánynövényeket termeszteni az alacsony 
hozamú termények helyett, s ezzel fő termelési ággá emelni az állat- 
tenyésztést, amelynek ezen a vidéken régi hagyománya van. Nem vé- 
letlenül gúnyolja a népi mondóka „zsírosoknak” a farcádiakat, „gyap- 
jasoknak” a bikafalviakat, „vajasoknak” a hodgyaiakat. A több ágazatú 
és sok kultúrájú gazdálkodási mód szétszórja a különben is kevés és 
elöregedett munkaerőt, gátolja a teljes gépesítést ezekben a közismer- 
ten nehezen gépesíthető domb- és hegyvidéki gazdaságokban. 
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Tóth Károly jó gazda hírében áll Bikafalván. Házatája arról tanús- 
kodik, hogy módos gazdaember volt hajdanában is. Hetvenedik éves. 
Ma is dolgozik a termelőszövetkezetben. 


Rátérek a tárgyra. Egy kérdéssel indítom a beszélgetést: Mit tenne, 
ha szabad kezet kapna a boldogfalvi gazdaság ügyeinek intézésére? El- 
gondolkozik, de kék szeméből hamar felszáll a zavar és tétovázás köde. 
Szerencsémre agrármérnök fia is itthon van, s segít a megoldáskere- 
sésben. Megegyeznek abban, hogy az állattenyésztés részarányát nö- 
velni kell, de ehhez meg kell változtatni a vetés struktúráját. Több 
takarmányt kell termelni (ebben a termelési évben is 10 vagonnyi szé- 
nát vásárolt az mtsz), s el kell érni takarmányozott tehenenként leg- 
alább az évi 3000 liter tejtermelést. Ezért csökkenteni kell a szalmás- 
növényekkel bevetett területet, a cukorrépát és a burgonyát pedig ki 
kell iktatni a vetéstervből. Úgy vélekednek, hogy legideálisabb volna a 
négyes vetésforgó: sörárpa, here, búza, kukorica. Az apa (a tapasztalt 
földműves) s a fiú (a képzett mezőgazdász) között nem alakul ki vita. 
Ebből is érzem, hogy valahol itt kell keresni a megoldást. A zöldség- és 
gyümölcstermesztés dolgában nem vallanak teljesen azonos nézetet, de 
abban egyetértenek, hogy jelenleg pazarlás folyik területtel és munka- 
erővel egyaránt, különösen a zöldségesben. A legjobb területeken nagy 
munka-ráfordítással termelt káposztájukat nem tudták értékesíteni. 


Orbán Balázs írja a község egyik kis falujáról, Sükőről: „Cseres- 
nyéje híres az egész Székelyföldön.” Valóban ízletes cseresznye. Külön- 
ben az egész zóna kiválóan alkalmas gyümölcstermesztésre. Sajnos a 
szövetkezetesítés befejezése utáni években nagyon visszaesett a gyü- 
mölcsészet. Rablógazdálkodás folyt. Új telepítés nem történt. Györffy 
István agronómusnak, aki nyomban a szövetkezetesítés után Felsőbol- 
dogfalván mintegy 70 hektáron gyümölcstelepítést végzett, jó ideig nem 
akadt követője a község területén. Néhány évvel ezelőtt mintegy 5 hek- 
táron csemetét ültettek Sükőben, de a folytatás elmaradt. A boldog- 
falvi ültetvényt sem kezelték kellő gonddal és szakértelemmel. (Jó ré- 
szét helyi és városi vállalkozókkal résziben gondozzák!) 


Pedig jó példáért nem kell messzire utazni. A község mezőgazda- 
sági területeivel határos az udvarhelyi állami gazdaság 10. számú farm- 
jának 226 hektáros gyümölcsöse. Az utóbbi 10–15 év létesítménye. 180 
hektáron mintegy 9 nemesített almafajtát, 25 hektáron szilvaféléket, 11 
hektáron meggyfajtákat, 10 hektáron különböző körteféléket termesz- 
tenek. Évi tiszta nyereségüket máris százezrekben számlálják. 


A község egyetlen vasúti megállója Bikafalva. Az Udvarhelyről Se- 
gesvárra tartó „székely” vonat itt áll meg először egy szusszanásnyi 
időre. 


Életképes, erős falu. A szomszédos Boldogfalvával fej fej mellett 
fejlődött. A lakosság száma is csaknem egyenlő maradt mind a mai 
napig. 


Birtalan István állami tanító 1942-ben készített rövid falumonográ- 
fiája szerint a negyvenes évek elején a birtokmegoszlás az alábbi volt: 
földnélküli család 20; 0–5 holdas 50; 5–10 holdas 16; 10–15 holdas 8; 
15–20 holdas 3; 20–25 holdas 2; 25–30 holdas 4; 30–50 holdas 1, 
50–100 holdas 1. Az utóbbi birtok tulajdonosa szenterzsébeti Szakács 
Péter (majd örököse, Szakács Zoltán). 
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Az idősebbek három földbirtokosra emlékeznek: Máthé Pálra, Szász 
Mihályra és Szakács Péterre, illetve Zoltánra. Máthé Pál birtoka volt 
a legnagyobb, mintegy 500 kataszteri hold. Amikor 1916-ban meghalt, 
Szász Mihály lépett az örökébe. A birtok egyre apadt, vitte a politika. 
A harmincas években az eladósodott birtokos utolsó 80 hold földjét a 
helyi gazdák már a bankoktól vásárolták meg. 


Szakácsékról ellentmondóak a vélemények. Van, aki gyűlölettel be- 
szél róluk, s van, aki elismeri, hogy nem gazdálkodtak rosszul, s a baj- 
bajutottakon is segítettek. 


Az osztályellentét és az osztályharc eleven emléke ma is él az idő- 
sebbek tudatában, s a gyűlölet oka sem szorul magyarázatra. Birtalan 
István kimutatása a birtokmegoszlásról mindent megvilágít. A szűköl- 
ködő 70 földnélküli és igen kevés földű parasztcsalád (a családok 66%-a) 
naponként érzékelhette a saját életmódja és a földbirtokos életvitele 
közti kiáltó ellentétet. A mai 40–50 évesek még jól emlékeznek a nap- 
számosmunka kínjaira, mert a földbirtokos előszeretettel folyamodott 
dologidőben az olcsó gyermekmunkához. 


A felszabadulás előtti paraszti életnívóról árulkodnak az említett 
kismonográfia alábbi sorai: „A ruhaszükséglet 70%-át mind a nők, mind 
a férfiak számára maguk igyekeznek előállítani.” 


Mondanom sem kell, hogy ma már sem életszínvonalbeli, sem élet- 
módbeli különbség a felszabadulás előtti kis-, közepes- és nagygazda, 
illetve a béres és leszármazottai közt nincs. 


A község egyetlen nyolcosztályos iskolája a volt Szakács-féle kúria 
– immár eléggé rozzant, toldott-foldott – épületben működik. Kor- 
szerű oktatásra már alkalmatlan az épület, pedig 10 falu V–VIII. osz- 
tályos tanulói járnak ide. 


* 


Keresztúr felé haladva Bikafalván túl letérek az aszfaltútról balra, 
Óczfalva felé. 


A falucska tetszetős házai fejlett lakáskultúrára vallanak. Pedig a 
népi tréfás-gúnyos mondókában „cudaroknak” nevezik az óczfalviakat. 
A cudar itt nem hitvány, alávaló, komisz emberi magatartást jelez, ha- 
nem gazdasági állapotot: szegény, rongyos, szakadozott öltözetű (vö. 
condra). 


A felszabadulás óta nemcsak anyagiakban gyarapodtak, nemcsak 
anyagi kultúraigényük fokozódott, hanem a szellemi is. 


A falu központi fekvésű helyén áll az iskola, a kultúrház és a temp- 
lom. Az iskola egytanerős. A kultúrotthon ritkán zajos. A fiatalság Ud- 
varhelyen dolgozik és tanul. 


Az oktatás helyzete 


Ismeretes, hogy a reformáció terjedésének arányában gyarapodott 
az iskolák száma a Székelyföldön. 


Felsőboldogfalva községben is régi hagyományai vannak az okta- 
tásnak. Zepeczáner Jenő, a székelyudvarhelyi múzeum tanár-muzeoló- 
gusa nemrégiben hívta fel a figyelmem egy XVI. századi protokollumra, 
amely kétségbevonhatatlan bizonyítékot szolgáltat arra, hogy 1592-ben 
Felsőboldogfalván iskola működött. Hermányi Dienes József Önéletírása 
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bizonyítja, hogy a XVII. század végén Patakfalván is volt mester, aki 
Telekfalvát is szolgálta. Írásbeli dokumentum igazolja azt is, hogy Bi- 
kafalván 1718-ban, Hodgyában 1745-ben már betűvetést tanítottak. A 
szomszédos Székelyudvarhely két ősi iskolája (az 1593-ban létesített ka- 
tolikus gimnázium és az 1670-ben alapított református kollégium) nyil- 
ván felcsigázta a betű, a könyv, a tudományok iránti érdeklődést a kör- 
nyező falvakban is és siettette az alsófokú iskolahálózat kiépülését ezen 
a vidéken. Ennek ellenére az írástudatlanok száma még a népi demokra- 
tikus fordulat küszöbén is elég nagy volt: Bikafalván például 1942-ben 
megközelítette a 10%-ot. 


Ma sem felhőtlen az oktatásügy ege. 
A kis lélekszámú települések lakóinak egyik legnagyobb gondja a 


gyermekek iskoláztatása. Az egyetlen – eléggé korszerűtlen – nyolc- 
osztályos iskoláról már szóltunk. A többi faluban 1–2 tanerős iskolák- 
ban zajlik a tanítás. 7 faluban egytanerős, 3-ban kéttanerős az iskola. 
A nevelő lelkiismeretessége nem ellensúlyozhatja az osztatlan, illetve 
részben osztott osztályokban az ismeretszerzés folyamatában felmerülő 
objektív hátrányokat. Nem is beszélve arról, hogy időnként egyik-másik 
faluban az osztatlan iskola is bezárja kapuját. Ilyenkor a tanító másutt 
keres megélhetést, a kisiskolások pedig a szomszéd falu padjait kop- 
tatják egy vagy két évig, amíg szülőfalujukban ismét összeverődik hat- 
-hét gyermek, s az iskola (most már más tanítóval) újra befogadhatja 
a kis vándorokat. Ilyen körülmények között korszerű oktatást megho- 
nosítani szinte lehetetlenség. Ismétlem: nem a tanítókon múlik. A köz- 
ség területén minden egységben: óvodában, I–IV és V–VIII osztályos 
iskolában szakképzett nevelők tanítanak. Közülük többen letették már 
a második, sőt az első tanügyi fokozati vizsgát. 


Az alacsony gyermeklétszám miatt a 11 falu közül csak 5-ben lé- 
tesülhetett óvoda, holott az iskoláskor előtti oktatás korszerűsödő köz- 
oktatásunkban fontos helyet kap. A község vezetői – érzésem szerint 
helyesen – úgy látják megoldhatónak az iskoláztatás ügyét, ha – a 
korszerűség követelményének minden tekintetben megfelelő – 8 osz- 
tályos általános iskolát építenek, s létrehoznak még 1–2 tanerős négy- 
osztályos egységet, amelynek megközelítését – a gyermekek pontos és 
biztonságos szállítását iskolákba és óvodákba – a megfelelő szervekkel 
karöltve autóbuszok biztosítják. 


Háztáji erkölcs – közösségi erkölcs 


A Homoród mentén át Brassó felé vezető másik útvonal a Gárán- 
patak völgyében halad. Az első falu Árvátfalva. 


Az új, barátságos, tetszetős kis művelődési otthon, a falu csinos 
házai, a lakosság életmódja arra enged következtetni, hogy erős ter- 
melőszövetkezetben dolgoznak tagjai. Pedig nem így van. A patakfalvi 
mtsz, amelyhez tartoznak, gazdasági, pénzügyi, szervezeti szempontból 
a környék egyik legszegényebb gazdasága. Évekig diákokkal és városi 
munkásokkal végeztük el az őszi betakarítást, s bizony gyakran meg- 
történt, hogy a brigádoson kívül más helybeli lakost nem láttunk a 
határban. (Az utóbbi két évben már alig kértek segítséget krumplisze- 
déshez, kukoricatöréshez.) Az mtsz most sem sokkal gazdagabb, mint 
ezelőtt. Miként lehetséges, hogy a gazdaság szegény, tagjai pedig jómó- 
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dúak? A rejtély titka itt is, akárcsak a község többi falujában, az okosan 
kihasznált városközelség.  


A völgy fejében a következő falu Patakfalva. Itt van a négy falu 
(Árvátfalva, Patakfalva, Telekfalva és Sándorfalva) közös termelőszövet- 
kezetének székháza. Mindig álmos, szinte kedvetlen csend fogadott. A 
14 évvel ezelőtti indulás rosszul sikerült. Beadósodtak. Voltak olyan 
mélyponton is, hogy egy lámpaüveget sem tudtak volna vásárolni. Né- 
hány gyenge mezőgazdasági év, egy időben az anyagi érdekeltség hiá- 
nya elvette az emberek kedvét. Máshol kerestek megélhetést. Emiatt 
munkaerőhiánnyal küzdött az mtsz. 


Újabban ez a gazdaság is kezd éledni. Legutóbb 1977. április 15-én 
jártam a székházában. Bizakodóbb volt a hangulat. Különösen az állat- 
tenyésztő részleg mérnökének beszámolójából csapott ki a derűlátás 
szikrája. Feljavult a szarvasmarhaállomány minősége, emelkedik a tej- 
hozam. Nyilván csak az előző évi termeléshez viszonyítva. De még min- 
dig kétszeresére kellene növelniük a takarmányozott tehenenkénti tej- 
hozamot ahhoz, hogy jövedelmező lehessen az mtsz-nek ez a részlege. 
És sokat kell még abrakolni, amíg kifizetik az államnak a majdnem két 
és fél millió lej értékű kölcsönt. 


A telekfalvi brigádnak rossz híre volt. Földjük sziváj, munkaerő 
nincs. A belsőségek is arról árulkodnak, hogy a mezőgazdálkodást nem 
kedvelő emberek élnek ebben a faluban. Vagy talán a kedvezőtlen 
talajviszonyok kényszerítettek arra, hogy más megélhetés után néz- 
zenek? 


Nemrégiben hallottam, hogy az állattenyésztés a közösben is és a 
háztáji gazdaságban is talpra állt, legalábbis annyira, hogy kedvet kap- 
tak hozzá az eddig csak bellérkedőknek tekintett telekfalviak. 


Telekfalva különben ezermesterek faluja. Figyeljük meg kapuik dí- 
szes faragását! Mesterkézre vallanak. Valamikor messze földön híres 
faragók laktak itt. Udvarhely neves etnográfusa, Haáz F. Rezső kollé- 
giumi-tanítóképzői tanár tanulmányokat írt róluk. Ma már csak lapát- 
nyeleket készítenek az mtsz melléküzemében. A művészkedés vágya azon- 
ban tovább él, s másutt keres magának kitörési lehetőséget. Forró Sán- 
dor pl. nem lett hűtlen a művészethez. A szövetkezet megbízatásának 
is eleget tesz: péklapátot gyárt, de este saját tervrajzai szerint csodá- 
latos csillárokat farag. (Ezek díszítik a székelyudvarheiyi Művelődési ház 
előcsarnokait és kiállítási termét is.) A többi neves faragó, Székely Béla, 
Székely Lajos behúzódott a városba. Ipari méretekben gyártják az egyéb- 
ként ízléses, népi motívumokkal ékesített dísztárgyakat, népi bútorokat. 
Igazi népművészek. Telekfalván azonban megszakadt az utánpótlás-ne- 
velés. (Kovács Sándor, az ügyes kezű tanító is beállt munkásnak a bútor- 
gyár stílbútor részlegére.) Az újjászülető népi faragóművészet bölcsője 
az udvarhelyi szakiskola volt az elmúlt években, melynek faragóköre 
már eddig is a község sok fiataljának adott egy életre szóló művészi in- 
dítékot. 


A családok férfitagjainak többsége és a fiatalok itt is ipari alkalma- 
zottak. Hozzák a készpénzt. A család többi tagja – a gyárakban dolgozó 
családtagok segítségével – műveli a földet. Nem látástól vakulásig! Cél, 
hogy terményben a család szükséglete begyűljön. Az árvátfalviak harma- 
dában (a távoli kaszálókon felében) kaszálást is vállalnak. Nem annyira 
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azért, hogy a közös állatállomány gyarapodjék és hozama növekedjék, 
hanem hogy a személyi tulajdonban lévő tehén jól tejeljen. Az egyik 
faluban a tej és tejtermék, a másikban a friss zöldség és virág, a har- 
madikban a gyümölcs jelenti a háztájiból származó fő jövedelmi forrást. 
Sokszor nyilallt belém a gyanú, s talán nem is egészen indokolatlanul, 
hogy sok család csak azért vállal munkát a közösben, hogy megkaphassa 
a háztáji parcellát és a harmadában (felében) való kaszálás jogát. A ház- 
táji itt, közel a városhoz, kétségkívül jól jövedelmez. A boldogfalviak 
például mini zöldség- és virágpiacokat létesítettek Székelyudvarhely 
utcáin. Sokszor elgondolkoztam: mennyi időt veszítenek utazással, tét- 
len piacolással. Mi lenne, ha nagyobb anyagi és szakmai támogatásban 
részesítenék a város közelében lévő falvak szövetkezeti tagjait, hogy ház- 
táji gazdaságukat szakosítva több korai zöldséget, gyümölcsöt, tejet, ba- 
romfit, tojást termeljenek, s ezt a termelő és a fogyasztó számára is elő- 
nyös áron szervezetten értékesítsék. 


Érdekes és figyelemre méltó, hogy a falvak új házainak udvarát ma 
is a nagy csűr zárja le. Az új házasok többsége is – munkahelyüktől 
függetlenül – hagyományosan építkezik. Az utcával párhuzamosan áll 
a csűr, amely istálló, szekértartó, széna- és gabonatartó. A városban 
dolgozó családok sem mondanak le az állattartásról. Csaknem valameny- 
nyien szarvasmarhát is tenyésztenek. A borjút szerződéses alapon érté- 
kesítik. Lengyelfalván nem ritka az olyan gazda, aki Szent György-nap- 
kor 20–25 juhot hajt ki a kapuján. 


A közös munkának, az ügyek közös intézésének, a kölcsönös segély- 
nyújtásnak sok évszázados hagyománya van itt. Gondoljunk csak a szé- 
kely faluközösségi életforma távoli múltban gyökerező tradícióira, a köz- 
birtokosság intézményére, vagy a kölcsönös embertársi támogatás szép 
szokására, a kalákára. A szövetkezeti gondolattal is hamar megbarátkoz- 
tak. Hodgyában például 1877-ben közmagtárat létesítettek. A hitel- és 
fogyasztási szövetkezetek különböző formái is kialakultak s megszilár- 
dultak. Bözödi György könyvéből tudjuk, hogy Patakfalván a harmin- 
cas évek végén nagy csatát vívott egymás ellen a református pap, aki 
három család magán tejcsarnokát támogatta, és a tanító, aki tejszövet- 
kezetért küzdött. 1937-ben 71 gazdaságból 66 belépett a szövetkezetbe. 


A mezőgazdaság szocialista átalakulásának során először Farcádon 
hoztak tető alá mezőgazdasági társulást 1953-ban. 1956-ban társulás ala- 
kult még Patakfalván és Hodgyában. Nem titok: a mezőgazdasági ter- 
melőszövetkezetek szervezése nem ment könnyen ezen a vidéken. Nehe- 
zen szerzett, sok verítékkel megmunkált földecskéjéhez, állataihoz rend- 
kívül ragaszkodott a székely ember. De hamar felismerte a közös gaz- 
dálkodás előnyeit. Nyugodtan állíthatom, senki sem kezdené újra a tör- 
pebirtokon való egyéni gazdálkodást. Igaz, a kollektivizmus szelleme még 
most sem eresztett elég mély gyökeret az emberek tudatában. A nevelő 
munka sem táplálta zsenge gyökérhajtásait. A közösségi szellem és az 
individualizmus bonyolult kérdéseihez bizony türelmetlenül és bal kéz- 
zel nyúltunk: vagy ködös általánosításokba burkolózva szóltunk a pa- 
raszti önzésről, vagy túlságosan nyersen dörögtünk a paraszt tudati el- 
maradottságáról. 


Ideje választ keresnünk arra a kérdésre, hogy milyenek is volta- 
képpen az itt élő emberek. Milyen az életmódjuk? Milyen az erkölcsi 
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felfogásuk? A köztudat szerint a székely tréfás kedvű, szívós, munkabíró, 
csökönyös, küzdő, de egyszersmind durva, kötekedő, sőt bicskázó. Igaz 
ez? Vagy (szűkítsük a kört): ilyen a Felsőboldogfalva községbeli ember? 


Az őrsparancsnok véleménye a község lakóiról rendkívül kedvező. 
Tisztelik a köz- és személyi tulajdont. Közvagyon-dézsmáló bűncselek- 
mény elkövetésére alig emlékszik. Dolgosaknak, kötelességtudóknak, tör- 
vénytisztelőknek ismeri a községben élő embereket. Nem duhajok, nem 
bicskázók. Egészséges életmódot élők. Kivétel? Hogyne, egy-két kivétel 
itt is akad, de olyan kevés, hogy meg tudja nevezni a két eset „hősét”. 
Meg kell erőltetnie emlékezőtehetségét, hogy kisüsse, melyik évben is 
volt (régen volt!) utoljára kocsmai verekedés, amelyen vér is folyt. Sú- 
lyosabb sérülés akkor sem történt, az ellenfelek hamarosan kibékültek. 


Közegészségügy 


A község közegészségi állapotáról a Felsőboldogfalván székelő kör- 
orvossal beszélgettem. Huszonkét éve szolgál ebben a körben. Szeretik, 
tisztelik, és bíznak benne. Saját kisautóján járja a falvakat: nevel és 
gyógyít. A polgármester summás véleménye róla: „Ritka egy orvos.” 


A tisztelet és megbecsülés azonban, úgy látszik, kölcsönös. Az orvos 
ugyanis a népet dicséri. Hangsúlyozza tisztaságigényét, fejlett testápoló 
kultúráját; elismeréssel szól a gondos gyermeknevelésről. Tényeket, ada- 
tokat sorol. Ritkán beszél egyes szám első személyben. Nem saját érde- 
meivel kérkedik. Eredményeit elbújtatja a hűvös számadatok mögé. Ám 
az ember érzi, sőt tudja: a sikerek százalék- és ezrelékszámaiban az 
ő éjszakai szekerezései, az embereket, a gyermekeket alattomosan ki- 
kezdő kórokozókkal vívott küzdelmei is benne foglaltatnak. 


Jegyzetfüzetemben gyűlnek az adatok. Tökéletesen visszatükrözik a 
község mai közegészségi állapotát. Igen ám, csakhogy azoknak a tizen-, 
huszon- vagy harmincéveseknek, akiknek olyan magától értetődő, hogy 
a legkisebb rosszullétre, nyilalló fájdalomra, rossz közérzetre orvoshoz 
rohannak, vajmi keveset mondanak ezek a számok. Ne sajnáljuk a fárad- 
ságot! Lapozzuk fel a hajdani falukutatók, a parasztkérdés konok vizs- 
gálóinak megfakult írásait, hogy összehasonlítási alapot nyújtsunk a 
mai helyzet felméréséhez. 


Kozma Ferenc székelykeresztúri tanárnak 1879-ben megjelent köny- 
vében – A Székelyföld közgazdasági és közművelődési állapota – ol- 
vashatjuk, hogy 1870-ben 25 155 emberre jutott itt egy orvos. (Ma Har- 
gita megyében 700–800-ra!). 


S egy harminc évvel későbbi adat Udvarhely vármegye hivatalos 
közleményéből: 1904-ben Udvarhely megyében 4139 születést, 3008 ha- 
lálozást jegyeztek be, ebből 1334 halálozás (csaknem fele!) 7 éven aluli 
korban. (L. Udvarhelyi Híradó, 1905. április 16.) És újabb harminc év 
múlva Bözödi György írja: „A szaporodás hiánya [...] az óriási méretű 
gyermekhalandóság, amely különösen falun pusztít. 1934-ben Udvarhely 
megye erdélyi csúcspontot ért el ebben a tekintetben, az év folyamán 
született falusi gyermekek 19,7 százaléka halt meg még 1 éven alul.” 
És alább: A falvak küszködő népének „...nincs egészségügyi védője, 
életirányítója, pedig létét alapjában támadták meg a népbetegségek”. 
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A fenti adatok a megyei viszonyokat tükrözik. Felsőboldogfalva köz- 
ség falvaiban a közegészségügyi állapotok akkoriban is jobbak voltak, 
mint a megyei átlag. A múlt népbetegségei közül inkább csak a tüdő- 
gümőkór fordult elő, az sem tömegméretekben. Az anyák gyermekeiket 
gondosan ápolták, nevelték. Kielégítően táplálkoztak. Elegendő tejet, tej- 
terméket, húst, gyümölcsöt fogyasztottak. A tisztálkodásra gondot for- 
dítottak. Fehérneműt télen hetente egyszer váltottak, nyáron – szük- 
ség szerint – sűrűbben. Orvosi kör azonban a község területén nem 
volt. A körorvos Városfalván, a község falvaitól 20–25 km-re székelt. 


Mit hozott az új rend? 
A felsőboldogfalvi kör új, emeletes korszerű épületében állandó 


szolgálat van, éjjel-nappal. (Éjjel többnyire az épületben lakó orvos.) 
Sok év átlaga: évenként 8–10 000 vizsgálat. Ehhez adjuk hozzá az 
óvodákban, iskolákban végzett szűrővizsgálatokat. A hét egy napján a 
kör 11 falujában élő betegeit keresi fel az orvos. Sürgősség esetén azon- 
nal indul. (Régóta kéri, hogy a lassú lovas fogat helyett terepjáró autó- 
val lássák el a kört.) Az asszisztensek, a védőnő, a szülésznő, a fertőt- 
lenítő rendszeresen járják a terepet. A fogorvos (mert két év óta az is 
van) nyilván bent dolgozik. Különösen az anya- és csecsemővédelemre 
fordítanak gondot. 


A hajdani népbetegségeknek és gyermek-tizedelő ragályos betegsé- 
geknek – diftéria, malária, tetanusz, tífusz, pellagra, veszettség – 
nyoma sincs. Tbc, szifilisz egészen ritka. Vannak évek, hogy új megbete- 
gedés nem fordul elő. Szifiliszt például mindössze egy-két esetet fedtek 
fel 1965-ben, 1966-ban és 1971-ben. A tbc előfordulása valamivel gya- 
koribb volt: 1964-ben 9, 1962-ben 6, a többi évben viszont csak 1–2 
vagy semmi. A járványos májgyulladás (sajnos gyakori a vidéken) csök- 
kenő irányzatú: 1963-ban 22 eset, 1966-ban 11, 1972-ben 9, 1974-ben 3. 
A ragályos gyermekbetegségek – vörheny, kanyaró stb. – nem ölte- 
nek járványjelleget, mert idejében gondoskodnak az elkülönítésről, fer- 
tőtlenítésről. 


Az átlagos életkor 76 év (!). Leggyakoribb betegségek (előfordulási 
arányszám szerint): szív- és érrendszeri megbetegedések, rák, heveny és 
idült reumatizmus és légzőszervi betegségek. A csecsemőhalandóság az 
utóbbi 15 esztendőben csak kétszer közelítette meg, a 40‰-et, de a 
többi évben 14–21‰-et ért csak el, s olyan esztendő is volt, hogy nem 
földeltek el kis koporsót a domboldalon. 


A gyermekek egészségvédelme és egészségügyi nevelése jól szer- 
vezett. Az iskolás korúak gondos, egészséges öltözködéséről, ápolt kül- 
sejéről már szóltam. 


1977. február 14–20. között megvizsgáltam a bikafalvi iskola VII. 
A. osztályos tanulóinak étrendjét. Az osztály összetétele szerencsés: 10 
falu földműves, földműves-munkás, illetve munkás (ingázó) család táp- 
lálkozásának tanulmányozására kínál lehetőséget. 


Három tanuló kivételével rendszeresen reggeliznek. A háromból ket- 
tő bőséges és tápláló ebédet, illetve vacsorát fogyaszt, tehát nem a nincs- 
telenség miatt megy üres gyomorral iskolába. Az egyik tanulónak sem 
az ebédje, sem a vacsorája nem tekinthető túlságosan tartalmasnak és 
változatosnak. A többi 18 tanuló reggelije gazdag. A kenyér és a kávé, 
illetve a tej vagy tea mellett tojást, szalonnát, kolbászt, oldalast, sonkát, 
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sőt – nem is ritkán – csirkeaprólékot, rántott húst is fogyasztanak. 
Első helyen (a kávén, kakaón, tejen és teán kívül) a tojás áll (rántva 
és főve), aztán a kolbász, sonka, oldalas (rántva és nyersen), a vajas 
és zsíros kenyér következik a sorban. 


Ebédjük általában két fogásból álló főtt étel. 7 tanulónak a hét 
egy napján csak egy tál ételből állt az ebédje, 3 tanuló kétszer evett 
egyfogásos ételt, 3 tanuló háromszor, 2 tanuló négyszer és 1 tanuló öt- 
ször. Az esetek abszolút többségében az egyfogásos ebéd tápláló, tar- 
talmas eledel: töltött káposzta, paprikás, töltött paprika, krumplitokány, 
lucskoskáposzta, bableves füstölt hússal. Három tanuló délebédje sze- 
gényes. Úgy tűnik, hogy nem az üres kamra, a szegénység miatt fogyasz- 
tanak gyakran levesételt. (A három közül kettő otthonában nézi a tele- 
vízió műsorait, köztük az is, aki nem reggelizik.) Valószínűleg ingázó 
szülők gyermekei. 


Az étrendben leggyakrabban előforduló levesfélék: húsleves, paszuly- 
leves, paradicsomleves, gyümölcslevesek. A második fogás ételei közt a 
hús (sülve, főve) szerepel a leggyakrabban. A gyakoriság sorrendjében 
ezt követi a palacsinta, a főtt-tésztaféle (túrós makaróni, diós, mákos, 
tehéntúrós laska), töltött káposzta, krumplitokány, lucskoskáposzta, ra- 
kott krumpli, rizses hús, főzelékfélék (murok, borsó) tükörtojással. Meg- 
lepő, hogy ritka (még vasárnapon is) a harmadik fogás. Sülttésztaféle 
alig fordult elő az étrendben. 


A vacsora valamennyi gyermek családjában bőséges. Legsűrűbben 
a disznóölésből származó húsféleségek és -készítmények, szalonna, olda- 
las, kolbász (rántva és körítéssel), kocsonya alkotják az estebédet. Má- 
sodik helyen a tojásrántotta áll, s nyomban utána a hagyományos túrós 
és tejes puliszka következik. Érdekes, hogy a vacsorai fogások között 
a főtt és sült ételfélék száma és részaránya nő. Gyakran esznek sült 
húst, ludaskását, csirkepaprikást, töltött káposztát, tokányt, pörköltet, 
bundáskenyeret. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy az ingázó 
anyáknak inkább a vacsorakészítésre jut idejük. 


Ne felejtsük ki a napi étrendből a tízórait se. A tanítók és tanárok 
megfigyelése szerint nagy és gazdag a tízóraicsomag. Gyümölcsöt – fő- 
leg almát – valamennyien rágcsálnak a hosszúszünet idején. 


Néhány faluban állandó fertőzés-veszélyt jelentett az ivóvíz. Ezért 
az egészségügyi kör szorgalmazta a falvak ivóvízellátásának megoldását 
is. Eddig – a községi néptanács irányításával, a lakosság anyagi hozzá- 
járulásával és önkéntes munkájával – öt faluban építettek víztárolót 
és -vezetéket. Persze ez még nem jelenti azt, hogy a lakóházakba is 
bevezették a vizet. Így, bár az új házak zömében fürdőszobát is építet- 
tek, még nem használhatják ezeket. Közművesítés tekintetében – a 
rohamos előrelépés ellenére – rengeteg a tennivaló. A fürdőszobaépítés 
még csak az igényt jelzi. 


Az egészségügyi kör eredményei elsősorban a példásan szervezett 
és lelkiismeretesen végzett nevelő-felvilágosító munkának köszönhetők. 
1968-ig az orvos a kisebb településeken egy, a nagyobbakban két-három 
egészségügyi előadást tartott évente; ezeken a helység felnőtt lakossá- 
gának mintegy 10%-a vett részt. 1968-tól minden évben egy 10–12 té- 
mát felölelő előadássorozatot szervez váltakozva egy-egy faluban, a többi 
helységben egyszer-kétszer időszerű egészségtani kérdésről beszél. Az 
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előadássorozat az alábbi tárgyköröket tartalmazza: az egészséges környe- 
zet feltételei; a védőoltások és fontosságuk; az egyéni higiénia; a tuber- 
kulózis; a vérhas; a járványos májgyulladás; a táplálkozás és az étel- 
mérgezés; az alkohol és a dohányzás ártalmai; a véradás; a nemi beteg- 
ségek; a rák és korai felderítésének fontossága. Gyakran vetít oktató- 
filmet. Az előadások után kérdések következnek. Az orvos is kérdez: 
rögtönzött „ki mit tud” versennyé alakul át az összejövetel. A felnőtt 
lakosság 30–40%-a mindig jelen van. 


Egészségügyi kör minden községben van. Sikereik azonban nem 
egyformák. Nyilvánvaló, hogy az eredmények kézzelfoghatóbbak ott, 
ahol – mint Felsőboldogfalván – a szocialista állam teremtette intéz- 
ményt lélekkel tölti meg az orvosi lelkiismeret. 


Közművelődés 


A község falvaiban a civilizáció térhódítása igen erős, ami meg- 
nyilatkozik a fejlett lakáskultúrában, a háztartási gépek, technikai fel- 
szerelések beáramlásában és használatában, az öltözködésben, a testkul- 
túrában. Mindez – nyilván lényeges életmódbeli változásokat ered- 
ményez. 


A civilizációs igények gyors, szinte kapkodó kielégítésének vágya, 
a versenyfutás a városi polgárosodási szint eléréséért, úgy tűnik, kedve- 
zőtlenül hat a szellemi kultúra gyarapodására. Az ember anyagi és fi- 
zikai erőforrásai végesek. A magas civilizációs szintet biztosító anyagi 
javak előteremtése pénzt kíván. Ezért dolgoznak a gyári alkalmazot- 
tak még egy műszakot (de legalább egy felet) az mtsz-ben, még a pihe- 
nőszabadság idején is. A szellemi kultúra értékeinek megszerzése is 
pénzbe kerül. De csak a pénz nem elég. Idő kell hozzá. Van-e, lehet-e 
ideje, ereje, kedve bejárni színházi előadásra, szellemi erőfeszítést kí- 
vánó könyvet olvasni vagy éppen műkedvelősködni annak, aki két órát 
utazott, nyolcat gépet kezelt s még négyet kapált? Az elcsigázott embert 
még a rádió és a tévé adásaiból is csak a könnyű fajsúlyú műsor köti 
le; ezek inkább az anyagi jólét, a civilizáció szintjét jelzik, és kevésbé 
forrásai a szellemi kultúraszervezésnek. Az anyagi kultúra iránt tanú- 
sított elsődleges érdeklődés azzal is magyarázható, hogy az ingázók fő- 
képpen olyan városi munkatársaktól vesznek példát, akik maguk is le- 
becsülik vagy legalábbis még elhanyagolják a tulajdonképpeni kultúrát: 
a tudományt, művészetet, műveltséget. És, ha már annyi szó esett az 
ingázásról, hadd szögezzem le – bár valószínűleg mindenki tudja –, 
hogy ez a kétlaki, se kint, se bent állapot egyoldalúvá, felemássá gyúrja 
az embert. 


Megvizsgáltam az olvasás helyzetét. A szövetkezeti boltban könyv 
nem kapható. Ide tehát még nem jutott el a könyvvásárlás divatja. 
(Vagy nem itt, hanem a közeli város gazdag könyvesboltjaiban vezetődik 
le a személyikönyvtár-gyarapító láz.) A község területén viszont – a 
nyilvántartások szerint – az összlakosság egyharmada olvasó. A való- 
ságban persze nincs ennyi, ugyanis a falvakon az a szokás, hogy a 
tanító-könyvtáros a gyermekektől küldi haza a könyvet a szülőknek az 
igény figyelembe vétele nélkül. Elolvassák? Nem olvassák el? Ki tudja? 
Két évvel ezelőtt a községi könyvtárban átböngésztem a felsőboldog- 
falviak olvasólapjait. Minden korosztálynál – 14-től 70 éves korig – 
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Dumas, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Stendhal, Fielding, Puskin, Rebreanu, 
Cronin, elvétve Móricz szerepel a lapokon. Hazai jelenkori irodalmunk- 
ból szinte semmi, tudományos és szakmai irodalom alig, gazdag emlék- 
iratirodalmunkból szinte semmi. 


A fenti megállapítást a bikafalvi általános iskola VII. A. osztályá- 
ban végzett felmérés is igazolja. A tanulók válaszaiból kitűnik, hogy 
csak négy családban volt olvasó az apa is és az anya is. Tíz családban 
a tél beálltától február közepéig a szülők egyike sem olvasott, hat 
családban csak az apa, kettőben csak az anya vett könyvet a kezébe. 


Nemrégiben egyik osztályfőnöki órámon figyelmeztettek utolsóéves 
líceumi tanulóim (többségük a környékbeli falvakban lakik) egy érde- 
kes jelenségre, nevezetesen arra, hogy munkabíró embernek nem illik 
napvilág olvasni. A közvélemény ítélete szerint, aki olvas, munkáját 
hanyagolja el. A falu szokásrendje, íratlan illemtana elvárja, hogy az 
asszonynép villanyfénynél is kézimunkázzék, s ne olvasásra pazarolja 
az időt. Ebben az összefüggésben értettem meg, hogy a bikafalvi iskolá- 
ban megkérdezett kisdiákok közül többen is miért sorolták éppen a mun- 
kából kiöregedett nagyanyó neve után a családban elolvasott köny- 
vek címét. 


Felsőboldogfalva falvaiból nyolc tanítványom ingázik, az ő segít- 
ségükkel tájékozódtam arról, hogy miként működik a könyvtárszolgálat. 
A válasz csaknem egybehangzó: nincs pontos nyitási idő, illetve hiva- 
talosan van, de nem tartják be. 


Az olvasmányigény szintjébe az említett VII. A. osztály tanulóinak 
családjában a tél folyamán kézbe vett könyvek jegyzéke nyújt betekin- 
tést. Első helyen Jókai áll. Őt követi Gárdonyi az Egri csillagokkal, majd 
(nem is nagyregényeivel) Mikszáth. Egyszer fordul elő Dávid Gyula– 
Mikó Imre: Petőfi Erdélyben, Kuncz Aladár: Fekete kolostor, Lám Béla: 
A körön kívül, Cusack: Ketten a halál ellen című műve és Fodor Sán- 
dornak egy könyve (a címet nem tüntette fel). A szülők olvasmányai 
közt még felbukkan (nem is ritkán!) Az utolsó mohikán, a Monte Cristo 
és a Robinson. 


A tévé mint modern távközlési eszköz, hír-, ismeret- és művészi 
élmény-nyújtó forrás – ezt a község nyolcosztályos általános iskolá- 
jában végzett ankét, a szomszédos falvakban lakó tanítványaim nyilat- 
kozatai és saját megfigyeléseim alapján állítom – még nem foglalja el 
az őt megillető helyet a falu művelődési életében. Mindenki megnézi 
viszont a hétfői magyar nyelvű adást, elég sokan a szerdai, pénteki, 
szombati és vasárnapi filmet, a férfiak – általában – a labdarúgó- 
mérkőzéseket is. A fiatalok kedvelik a varieté- és könnyűzene-műsoro- 
kat. Néhányan válaszaikban még említik a szombat esti teleenciklopédia 
és a tévé-híradó megtekintését. A lakosság a múltban sem zárkózott 
el a kultúrától. A negyvenes évek elején – mint ahogy a visszaemlékezé- 
sekből és a már többször idézett bikafalvi kismonográfiából kiviláglik – 
alapismeretet nyújtó tanfolyamokat, tudományos előadásokat szerveztek 
a helyi Közművelődési Bizottságok a felnőtt lakosságnak. Az emlékezők 
szerint volt érdeklődés irántuk. 


Nyilvánvaló azonban, hogy a szocialista viszonyok kialakulása meg- 
követelte az ismeretterjesztő munka tartalmának és kereteinek korsze- 
rűsítését, tökéletesítését. Sok-sok kísérletezés után néhány évvel ezelőtt 
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megfogamzott a falusi szabadegyetem létrehozásának gondolata. Nem 
felső utasításra vagy sugallatra. Egyszerűen azért, mert a közművelődés 
municípiumi vezetői csak így látták megoldhatónak vagy legalábbis rész- 
ben elvégezhetőnek a peremközségek falvaiban a tudatformálás sokasodó 
és egyre bonyolultabb feladatait. Fentebb már szóltam arról, hogy a 
község 11 faluja közül 10-ben csak egy-két tanerő tanít, és ráadásul 
ezek többsége is ingázó. Nyilvánvaló, hogy nem vállalhatják magukra 
a felnőttnevelés minden gondját-baját. A városból irányított szabad- 
egyetemi felnőttoktatás bevezetése bizonyult az adott körülmények kö- 
zött egyetlen helyes megoldásnak. Több évig Farcádon, Hodgyában, 
Óczfalván, Árvátfalván, Patakfalván októbertől márciusig a hét megha- 
tározott napján a városi iskolák tanárai tartottak előadásokat. Egy évad 
programja tíz-tizenkét egymással összefüggő tárgykörű előadást tartal- 
mazott. A patronáló iskolák művészi műsoraikat is bemutatták a hall- 
gatóságnak. Magam is tartottam előadásokat Sándorfalván, Farcádon, 
Óczfalván, Sükőben, így közvetlenül és belülről ismerem az ismeretter- 
jesztés eme formájának eredményeit, hasznát, de gyöngéit is. A legtöbb- 
ször idősebb szövetkezeti tagokból és kisiskolás korú gyermekekből ver- 
buválódott közönség érdeklődéssel figyelt. Gyakran kötetlen beszélge- 
téssel folytatódott az összejövetel. A résztvevők létszáma és összetétele 
azonban ingadozott, a törzshallgatóság szűk körű volt – a dolgozó fia- 
talság úgyszólván teljesen hiányzott. Az elmúlt évadban – érzésem 
szerint – csappant az érdeklődés s a szervező munka is sántikált. Pedig 
nem lemondani kell az ismeretterjesztésnek erről a sajátos módozatáról, 
hanem tökéletesíteni. Tanulmányozni a falu életét, kifürkészni az em- 
berek problémáit, választ keresni és feleletet adni a gondokra, kétke- 
désekre – ez lehetne a népi egyetem soron levő feladata. 


Külön gond az ingázók kérdése. 4–5 évvel ezelőtt felmérést végez- 
tem – kérdőív alapján – 7 udvarhelyi ipari és építő vállalatnál arról, 
hogy miként biztosított az ingázók politikai, szakmai nevelése, általános 
műveltségi ismeretszerzése. Az eredmény megdöbbentő volt. A meg- 
kérdezettek 42%-a évekig nem vett részt ismeretterjesztő előadáson, 
60%-a nem vásárolt könyvet, 16%-a nem járatott sajtókiadványt, 30%-a 
több mint egy éve nem látott művészi műsort sem hivatásos, sem mű- 
kedvelők előadásában, 50%-a moziba sem járt. A falusi művelődési ott- 
honoktól elidegenedtek, a városi művelődési életből kirekesztődnek, mert 
a munkaidő lejártával sietniük kell az autóbusz- és vasútállomáshoz, 
ugyanis a járatok menetrendje a gyárak munkaprogramjához igazodik. 
Szabad idejében pedig – különösen a fiatalság – tartalmatlan szóra- 
kozást keres és talál a szomszédos város kávézóiban, büféiben. Új fel- 
mérést nem készítettem, de megfigyeléseimre alapozva állítom: a hely- 
zet alig változott. S gondoljuk csak el: a község lakosságának mintegy 
40%-a ingázó! 


Demográfiai mozgás 


Sándorfalva – a régi falucsúfoló szerint „kicsi likba” rejtett falu – 
népe szorgalmas a mezei munkában. Ragaszkodik a földhöz. A falujá- 
hoz. Pedig annak nincs jövője. A tények itt döbbentik rá az embert 
a kicsi települések minden hátrányára. Villanyvilágítás itt is van. Vi- 
szont rossz bekötőútja miatt nem lehet bekapcsolni az autóbuszfor- 
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galomba. Az iskola hol működik, hol nem. Amelyik évben nincs taní- 
tójuk, a könyvtár is többnyire zárva van. Filmet ritkán vetítenek. Több- 
ször hallottam a kérdést: Mi lesz a mi falunkkal? Az öregek töprenge- 
nek, és nem akarják tudomásul venni a kérlelhetetlen valóságot: falujuk 
múltja több évszázados, jövője azonban csak néhány évtizednyi. A fia- 
talok nem teketóriáznak: beköltöznek a több kényelmet, magasabb civi- 
lizációs szintet biztosító városba vagy valamelyik központibb fekvésű 
faluba. Sándorfalva csaknem észrevétlenül elnéptelenedik. Törvénysze- 
rű folyamat. Az ész diktálja. Mégis fáj az idősebb nemzedéknek. A fia- 
talok – úgy tűnik – fel sem fogják, hogy a megtartó ősi háztól sza- 
kadnak el. Az elnéptelenedés két fő tényezője az elvándorlás és az ala- 
csony természetes szaporulat, illetve e kettő kölcsönhatása. 


Benkő József Transilvania Specialisa alapján úgy számoljuk, hogy 
a mai Felsőboldogfalva község falvaiban 1766-ban hozzávetőlegesen 1725 
lélek élt. Orbán Balázs közlése szerint a községnek 1867-ben 3640 lakója 
volt. Ma mindössze 3566 a lélekszám, tehát míg 1766 és 1867 között, 
egy kerek évszázad alatt megkétszereződött, az utóbbi száz esztendőben 
gyarapodás helyett csökkenés mutatkozik. 


Az elnéptelenedés fő oka az elvándorlás volt. A Hargita-alji népnek, 
ha nem akart éhen veszni, más tájakon kellett megélhetést keresnie. 
Messzi tájakon, mert a szomszédos Székelyudvarhely, az ősi anyaváros 
is haldoklott. Székelyudvarhely lakóinak száma, mely 1910-ben 10 244, 
1920-ban 10 192 volt, 1930-ra 8515- főre csökkent. A falusi munkaerőfö- 
lösleg számára nem akadt itt munkahely; szemfüles vállalkozók az erdő- 
ket is gyorsan letarolták. 


Egy új világnak kellett eljönnie, amely ennek a vidéknek ipart 
hozott. Megélhetést. Itthon. 


A hajdani gazdasági elmaradottság méreteit és a szocialista ipar- 
telepítés jelentőségét egyetlen, de meggyőző adattal támasztom alá: Szé- 
kelyudvarhely ipara ma egyetlen hónapban sokkal nagyobb értékű ipari 
termelést valósít meg, mint 1944 előtt egész Hargita megye (az egy- 
kori Csík és Udvarhely) egy kerek év alatt. 


Az utóbbi negyedszázad Székelyudvarhely kezdetben lassú, majd 
felgyorsuló iparosodásának kora. Kezdetben a kisipari termelőszövetke- 
zetek kínáltak munkalehetőséget. Gyors fejlődésük bizonysága, hogy 
1959-ben közülük három állami egységgé nőtte ki magát. Aztán az 1966– 
1970-es ötéves terv időszakában nagyobb arányú ipartelepítés kezdődött. 
Ekkor épült fel az első valóban korszerű iparvállalat, a Cérnagyár. Ezt 
követte a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépeket és berendezéseket 
gyártó üzem bővítése és korszerűsítése, a ruhaipari vállalat teljes újjá- 
építése, a bútorgyár és a fafeldolgozó egység bővítése és gépi berende- 
zésének felújítása. Épül a Vegyipari Minisztérium öntvény- és csereal- 
katrész gyára. Árnyékukban (vagy inkább: mellettük) nőttek a helyi- 
ipari üzemek, kisipari termelőszövetkezetek, élelmiszeripari egységek, 
bővült a kereskedelmi hálózat, s gépkocsik és útvonalak százaival gya- 
rapodik a szállítási egység. 


A környék Udvarhely ipari vonzáskörébe került. Eleinte sok család 
beköltözött a városba: a város lélekszáma 1977-ben 28 650 lélek volt. 
Aztán az utóbbi években csökkent a betelepedés. A gyárakban elhelyez- 
kedők (ezernél jóval többen ingáznak Felsőboldogfalva község falvaiból) 
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nem hagyják el immár végleg a falut, hiszen a város közel van, az 
autóbusz-szolgálat jól szervezett, otthon pedig nincs lakásgond, az épít- 
kezés is olcsóbb, a kert zöldséget és gyümölcsöt ad, a termelőszövetkezet- 
től a család (valamelyik mtsz-tag révén) megszerzi az évi terményszük- 
ségletét. Új jelenség, hogy a félreeső kisebb falvak lakói a városhoz 
közelebb fekvő nagyobb falvakban telepednek le. Lényegesen csökkent 
Sándorfalva, Telekfalva, Árvátfalva, Patakfalva lakóinak száma, növe- 
kedett viszont Boldogfalva, Bikafalva, Lengyelfalva, sőt erősödött Ócz- 
falva és Sükő is. A fentieket a lakásépítkezés is igazolja. 1969–1975 kö- 
zött Sándorfalván és Árvátfalván mindössze 1–1 új ház épült, Patakfal- 
ván 9, Telekfalván 8, viszont Boldogfalván 45, Bikafalván 33, Farcádon 31, 
Lengyelfalván 24. 


1976 óta megtorpant a lakásépítkezés. A törvényszabta 2,5 ár terü- 
letet kevesellik. A lakóház, az egész belsőség elhelyezésének kialakult 
hagyománya van, s ehhez a fiatal családok is ragaszkodnak. Mindez nem 
pusztán hagyományőrzés: az állattartáshoz szükség van gazdasági épüle- 
tekre. Boldogfalván pedig a háztájiból több hús kerül szerződéses ala- 
pon az állami felvásárló egységekhez, mint az mtsz-ből. 


Nézzük most a másik tényező, a természetes szaporulat alakulását. 
A nyilvántartásból kiderül, hogy a születési arányszám az országos, a 
megyei és a municípiumi átlag alatt áll: 1965-ben 13,26‰, 1970-ben 
15,31‰, 1973-ban 16,11‰, 1974-ben 18,68‰, 1975-ben 15,24‰. (Székely- 
udvarhelyen a jelzett években 15,60‰, 22,52‰, 18,75‰, 23,88‰, 24,12‰; 
az ugyancsak municípiumi alárendeltségű Fenyéd peremközségben 
18,49‰, 20,14‰, 20,18‰, 24,63‰, 21,36‰.) A természetes szaporulat is 
Felsőboldogfalva községben a legalacsonyabb: 1965-ben 2,53‰, 1970-ben 
3,7‰, 1973-ban 6,19‰, 1974-ben 7,00‰, 1975-ben 4,39‰. (Székelyudvar- 
helyen ugyanazokban az években: 8,28‰, 15,80‰, 11,70‰, 17,25%, 17,05‰; 
Fenyéden 9,05‰, 8,13‰, 19,06‰, 15,03‰, 10,39%.) Az általános halan- 
dóság több évi átlaga is Felsőboldogfalván a legmagasabb. Tudnunk kell 
azonban, hogy az innen elszármazott családok általában fiatalok, ter- 
mékenységük delelőjén állnak. Távozásuk természetszerűleg kedvezőtle- 
nül hat vissza a születési arányszámra, és emeli az általános halandóságot. 


Az utóbbi években a születési arányszám növekvő irányzatú. A 
fiatal házasok nem idegenkednek a gyermektől. Ritka már a csak két- 
gyermekes család. 


A korszerű társadalom születésének velejárója a demográfiai mobi- 
litás fokozódása. De a termelőerők arányos területi elosztása, az ipari 
és mezőgazdasági termelés harmonikus egybekapcsolása, a város és falu 
közti kooperáció elmélyülése csökkenti a munkaerő mozgását, szükség- 
telenné teszi az elvándorlást. Boldogfalva községnek – némi átrendező- 
dés, tömörülés után – a városközelség ellenére (vagy éppen emiatt) 
biztosított az egyenletes, zavartalan továbbfejlődése. A meggyökeresedés 
tudata biztonságérzetben nyilvánul meg. Ez pedig a természetes szapo- 
rulat növekedésében is megmutatkozik. 


Műkedvelő mozgalom 


Autóbusszal Udvarhelyről Bikafalván át 14 km az út Hodgyába. 
Van egy – ma már alig használt – szekérútja, mely a Budvár mellett, 
a Csicser oldalán vezet át a szűk völgyben meghúzódó faluba. Erre a 
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távolság nem több, mint 8 km. A Budvár a völgy felé fordítja tar konglo- 
merát-homlokát. Sziklaarcába rejtelmes üregeket vájt a természet (vagy 
az ember?). Az úttól balkézt, valahol a homályos mélyben csörgedez a 
Budvár pataka. Szeles János a XVIII. század végén és Szigethi Gyula 
Mihály a XIX. század elején keletkezett kéziratos könyveikben megem- 
lítik, hogy a Budvár patakban valaha ércet bányásztak. Idézzük Szigethit: 
„Ezen hegynek alatta a Hodgya felől le-jövő patakban, kétfelől az olda- 
lakon sok bányász-likak találtatnak, mellyből az ahoz értők éjjelenként 
drága értzes köveket ástak ki s adtak el az azokból dolgozóknak.” 


A Budvárra 1853. május 22-én Jókai Mór is felkapaszkodott, le is 
rajzolta „az ormot, melyen Attila legelső sasfészke állott”. Hat úti leve- 
lének egyikében be is számol élményéről. 


Hodgya felé sűrű erdőn át visz az út. Aztán váratlanul kies legelő 
képe tárulkozik ki. De a falut még mindig csak a felszálló füst sejteti. 
Orbán Balázs szerint lakói Szentdemeter mellől költöztek át ide a mon- 
goldúlás után. Ha annak idején rejtekhelyet kerestek, jobbat nem is ta- 
lálhattak volna. Bármelyik irányból közelítjük meg, szinte az utolsó mé- 
terekig rejtve tartja magát. 


A kis falu egyik kis házán márványtábla adja az utas tudtára: 
Itt született a kommunista mozgalom vértanúhalált halt harcosa, Józsa 
Béla. Gyakran zarándokol el ide Udvarhely tanulóifjúsága leckét venni 
kommunista helytállásból, hősiességből, népszolgálatból. Magam is jár- 
tam itt diákjaimmal, s állíthatom, hogy nagy élménnyé avatható a böl- 
csőhely körüli séta, ha a fiatalok tudják, hogy kinek szól a tisztelgés. 
Az osztályteremben, tanítási órán Tompa László, Áprily Lajos, Dsida 
Jenő nagy verseinek szomszédságában Józsa Béla versei nem keltenek 
esztétikai élményt. Itt azonban, a szülőház előtt, más csengést kap a 
Számadás meg a Gyimesi csángók dala. 1976 telén a hodgyai művelődési 
otthonban állandó emlékkiállítás nyílt: képek, fényképmásolatok írásai- 
ról, leveleiről, emléktárgyak. A Székelyudvarhelyi Múzeum munkakö- 
zösségének és a helyi néptanácsnak közös munkáját dicséri. A megnyitó 
napján ünnepelt a falu. Eljött Nagy István író is, az egykori munkatárs, 
harcostárs és rokon. Az emlékszoba nyitva áll. Várja a látogatókat, hogy 
emlékeztessen. A Pedagógiai Líceum előtt elhelyezett kőbe faragott mell- 
szobor ide kívánkozik, a hodgyai művelődési otthon elé. Udvarhelyt pedig 
megilletné a bronzba öntött Józsa Béla. 


A falu könyvtárszobájának polcain kék papírborítóba burkolt köny- 
vek sorakoznak. Az egyforma szürkéskék szín egyhangúságot áraszt, de 
egyszersmind nagy gondosságot, könyvtiszteletet jelez. Őrzőjük és köl- 
csönzőjük a falu nyugalmazott tanítója, Baczó Béla. 


Lenyomom a kilincset, nyílik a kapu, bent a házban csilingelni kezd a 
dróton rángó csengő. 65–67 év körüli mongolarcú, sovány férfi lép ki 
a kiskert virágágyásai közül. Kezében nyesőolló. Tétova tekintet, aztán 
a felismerés villanása. Kezet rázunk. Bor, tészta kerül az asztalra. Vi- 
rágillat. Déli forróság. Méhdöngicsélés. Oldódik, aztán megered a nyel- 
vünk. 


– Mióta él ebben a faluban? 
– 1928-ban választottak meg tanítójuknak, azóta is itt élek. 
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Ennek bizony nemsokára 50 éve! Szó szót, gondolat gondolatot 
követ, emlékek, élmények bukkannak fel, könyvek, képek, írások kerül- 
nek elő. Fél évszázad egy falu népének szolgálatában! S miközben 
beszél, mutogat, éles körvonalakkal rajzolódik ki egy igazi néptanítói, 
népnevelői életút képe. Szó esik a falu múltjáról, a faluban végbement 
nagy átalakulások öröméről, az átváltás gondjairól és az eközben ejtett, 
de gyógyuló sebekről, a tanítói hivatásról és hitvallásról, a nép- és 
nemzetiségszolgálat múltbeli és mai feladatairól. Alig győzöm egy-egy 
közbeszúrt kérdéssel a beszélgetés parttalan sodrását, áradását kiszabott 
mederbe befogni: 


– Mit tud a falu lakossága múltjáról, a falu történetéről? 
– Keveset. Csak az idősebbek egyet-mást, amit régebb tőlem ta- 


nultak. 
– Becslése szerint tanítványai közül hányból lett értelmiségi? 
– Nehéz pontos választ adnom. Hodgyában mindig szokás volt a 


gyermekek taníttatása. Érdekes, hogy a szomszédos, sokkal gazdagabb 
Farcádon vagy Bikafalván csak az utóbbi években taníttatják a fiata- 
lokat. Ha számításom nem csal, hétből lett egyetemi és középiskolai 
tanár, közgazdász, több mint tízből tanító és óvónő azok közül, akik 
szolgálatom idején tanultak ebben az iskolában. Köztük olyan ismert 
tudósok is, mint Pál Árpád csillagász, a kolozsvári egyetem matematika- 
fizika karának dékánja. Az utóbbi években a városi üzemekben dolgozó 
volt tanítványaim közül nagyon sokan kijárták az esti líceumot. 


– A könyvtár falán a hodgyai énekkar sikereit jelző képeket, em- 
léklapokat, érmeket, diplomákat láttam. Tudom, hogy egy-két évtizeddel 
ezelőtt több neves kórus működött a község területén. Mindig kiemel- 
kedő teljesítményt nyújtott a farcádi, felsőboldogfalvi és hodgyai. Ma 
egyetlen énekkart vagy dalcsoportot sem tart nyilván a műkedvelő kó- 
rusmozgalom Felsőboldogfalva 11 falujában. Mi az oka? 


– Hát, kérem, ennek több oka van. Egy: nincs karvezető szakem- 
ber. Kettő: nincs olyan dalkedvelő vezéregyéniség, aki ügyszeretetével, 
tekintélyével össze tudna fogni egy kórust. Ha egy faluban nincsenek 
ilyenek, hiábavaló próbálkozás a kórusszervezés. A tanító hiába akar, 
ha a falu nem támogatja. Három: a tekintélynek örvendő dalosok kiöre- 
gedtek. A fiatalok zöme a városban dolgozik. Három váltásban! Gyakor- 
latilag szinte lehetetlen a próbák időpontjának rögzítése, az ehhez szük- 
séges szabad idő egybehangolása. Négy: szomorúan tapasztalom, hogy a 
mai fiatalok nem szeretik a közös éneklést. 


– Mit énekelnek az emberek családi, ünnepi összejöveteleken? 
– Ismerik és szívesen fújják a népdalokat is. Különösen az idő- 


sebbek. Az öregek sokszor több szólamban azokat a dalokat éneklik, 
amelyeket hajdanában együtt tanultunk a dalárdában. Dalaik közt sok 
a műdal. A fiatalok a modern csiricsáré énekeket kedvelik. 


– Hibás ezért a tanítóság? 
– Én nem hibáztatom. Látom, hogy itt az iskolában népdalra ta- 


nítják a kisiskolásokat. Úgy tapasztalom, hogy ennek nincs folytatása 
a felsőbb iskolákban, üzemekben. 


Bikafalva felé ereszkedvén, tovább rágódom a műkedvelő művészi 
mozgalom problémáin. 
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A már emlegetett Szabadság című lap híreiből tudom, hogy 1949 
tavaszán és nyarán a megyei kultúrverseny különböző szakaszain kitűnt 
a hodgyai és lengyelfalvi énekkar, a farcádi tánccsoport és dalárda, vala- 
mint a bikafalvi színjátszó csoport. 1956-ban a művészi vetélkedők ra- 
joni döntőjén első díjat nyert a hodgyai énekkar. 1955-ben országos III. 
díjjal tért haza a felsőboldogfalvi agitációs művészbrigád, 1961-ben pedig 
a népi zenekar ért el II. helyezést a kultúrverseny fővárosi zárószaka- 
szán. Tehát: kórusmozgalom, népi műkedvelés volt, most nincs. Emlék- 
szem még az árvátfalvi fúvószenekarra. A hangszerek megvannak. Nincs, 
aki fújja. A tánccsoportok többnyire alkalomszerűen alakulnak bál ürü- 
gyén, aztán felbomlanak. Legélőbb a színjátszás. A nagyobb vállalkozás 
ritkább. Inkább a bálért van, hagyományos ugyanis a „színdarabos bál”. 
De ma már többnyire csak egyfelvonásosra futja az erőből. 


Hivatásos társulások sem portyáznak errefelé. Igaz, hogy a Maros 
Állami Népi Együttes csökkentett létszámú csoportjaival még a kisebb 
falvakban is vállalkozik műsorai bemutatására. Az utóbbi években fel- 
léptek Boldogfalván, Bikafalván, Hodgyában, Telekfalván. De Lengyel- 
falva új színpadán még nem húzták szét a függönyt hivatásos művész- 
csoport előtt. 1962-ben jártak ott utoljára városi műkedvelők a termelő- 
szövetkezet avató ünnepségén – a szakszervezeti népi együttes. A kicsi 
Sándorfalváról, Óczfalváról ne is beszéljünk... Állami színtársulatok egy 
előadást sem tartottak a község falvaiban. Művelődési otthon mindenütt 
van, köztük nem is egy kellemes, barátságos. De csak a felsőboldogfalvi 
színpad elfogadható méretű. Hivatásos színész-truppot nem fogadhat- 
nak. Ezért volna felbecsülhetetlen értékű a műkedvelő színjátszók szol- 
gálata. A falvakban különben nem veszett ki egészen a kölcsönös ven- 
dégszereplés szokása. A közönség pedig rendkívül hálás. Alkalmam volt 
erről meggyőződni. Színjátszóimmal, a Dr. Petru Groza Líceum diák- 
műkedvelőivel Sükőben játszottunk. Tomcsa Sándor Örvendetes járvány 
és Sütő András Fügedes a pokolban című egyfelvonásos színműveit ad- 
tuk elő. A sűrűn kirobbanó taps s a guruló nevetés szinte akadályozta 
a gördülékeny színpadi játékot. 


A község polgármesterétől hallottam, hogy a farcádiak új művelő- 
dési otthont akarnak építeni önerőből. Családonként 1000 lejt ajánlottak 
fel erre a célra. Van tehát művelődési igény! 


A mai feltételeket azonban az új körülmények diktálják: a fiatalok 
2–3 váltásban dolgozó ingázók. Számukra a falu csak éjszakai (nappali) 
szálláshely. Életük a szomszédos városban zajlik. Még vasárnap is, mert 
otthon nincs hol szórakozniuk. A művelődési otthonokban nincs felszerelt 
klub, s ahol van erre a célra alkalmas helyiség, ott a felelőtlenség és a 
kényelmesség zárja el azt előlük öklömnyi lakattal. A városban ődöngő 
fiatal pedig ritkán téved be a művelődési házba, inkább csábítja a bár s 
a büfé. 


Le hát a kalappal azok előtt, akik ilyen körülmények között is be- 
tanítják évenként azt az 1–2 népi táncot, egyfelvonásos színművet! 


Még egy megjegyzés kívánkozik ide: a városi műkedvelők alig láto- 
gatják ezeket a falvakat. Legfeljebb a székelyudvarhelyi művelődési hét 
idején vagy más rendkívüli alkalmakkor küldenek egy-egy diákcso- 
portot kutyafuttában, kellő szervezés nélkül. 
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A városi művelődési házban, az üzemekben, az iskolákban számos 
művészi együttes működik. Mi is volna a népszolgálat kötelességéből és 
követelményéből fakadó rendeltetésük, mint hogy korszerű, nívós műso- 
rokkal felébresszék a kultúra, a művészetek iránti figyelmet. Hogy ízlést 
formáljanak. S hogy vágyat, igényt támasszanak a város minden igényt 
kielégítő színházi vendégszereplései, (és távlatban talán?!) a filharmoni- 
kus zenekarok műsorainak megtekintésére, meghallgatására. 


Új élet – városközelben 


Farcádra keskeny, gödrös úton visz a busz. Több szakaszon suvadás. 
Nem szép a táj. A falu völgyteknőben fekszik. A templom rendhagyóan 
a település mélypontján s a falu szélén helyezkedik el. Bizonyára az 
első, XII–XIII. századi szentegyház helyén épült, s akkor még központi 
fekvésű volt. Az elmúlt századokban felfelé, Sükő irányába terjedt a falu. 
A régi házak zöme is nagy, tágas, az újak szépek. Jólétről vallanak. 
Néhány ház bejáratánál régi díszes székely kapu áll. A legfiatalabbat 
is jó három évtizeddel ezelőtt állíttatta gazdája. Azóta csak elvétve, 
egy-két kiskapu épült. Az új házak többségét betonból, vasból, bádog- 
ból készült kerítés és bejáró szegélyezi. 


A szép műemlék templom a XV. század közepén épült. Korábban 
már állt itt szentegyház, hiszen az 1332–37. évi pápai tizedjegyzék sze- 
rint egyházas hely Farcád. Gyönyörű a kazettás mennyezete, lenyűgöző 
a szentély gótikus íveinek kecsessége s az épen megmaradt gótikus ablak. 
A hetvenes években végzett tatarozás során mindmáig megfejtetlen je- 
lentésű freskókról feslett le a kálvinista puritanizmus malterrétege. 


A falu eléggé távol esik a főútvonaltól. Ma is erős és fejlődő tele- 
pülés, bár sokat veszített egykori jelentőségéből. A XIV. század első 
felében, a pápai tizedjegyzék tanúsítja, még a község legnagyobb fa- 
luja volt. Később hosszú ideig járásszékhely. Egy falucsúfoló mondóka 
a „farcádi zsírosok”-at emlegeti. A megnevezés foglalkozást és annak 
eredményeként az anyagi jólétet jelenti. Mária Teréziától ugyanis pri- 
vilégiumot nyert a falu a sertéshús feldolgozására és árusítására, mivel 
az udvarhelyiek megtagadták az ott állomásozó osztrák csapat élelme- 
zését. A királynői privilégium több mint kétszáz évre eljegyezte a far- 
cádiakat a sertésfeldolgozással. Még gyermekkoromban is a far- 
cádiak sátrai foglalták el Udvarhelyen heti- vagy kirakóvásárkor a 
barátok temploma és a megyeháza közti térséget. Kapható volt ott 
friss és füstölt hús, véres, májas, kolbász, sonka, töpörtyű, kocsonya. 


„Zsíros” mivoltukról beszélgetünk a 68 éves László János bácsinál, 
aki népköltő, s vaskos füzete van tele a faluról, a hajdani népszokások- 
ról és az új életről szóló versekkel. Ő is új, vagy legalábbis teljesen 
megújított házban lakik. Előszobájában új festett népi bútor. (Egyetlen 
a faluban!) A tulipántos ládában őrzi feljegyzéseit, verses kéziratait. A 
szobában már modern, divatos, fényezett bútorok. A sarokban nagy kép- 
ernyőjű tévékészülék. 


János bácsi mesél. Mindent tud, amit írás és szájhagyomány a falu 
történetéről megőrzött. Apósa még élvezte mint mészáros a privilé- 
giumot, az ő szülei meg mézzel, viasszal, sertéssel kereskedtek. Kisgyer- 
mek volt, amikor 1916-ban porrá égett a falu 160 épülete. Emlékszik 
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a piaci életre is. Emlékszik a népszokásokra. S figyeli és jegyzi az új 
életjelenségeket. 


Farcádtól egyenletesen emelkedik a sudár növésű jegenyékkel sze- 
gélyezett út a néhány kilométerrel feljebb meghúzódó „cseresnyés” Sükő 
felé. Bájos falucska! Különösen cseresznyevirágzás idején pompázatos. 
Nagy festő vásznára kívánkozó tavaszi-nyár eleji színgazdagsága. 


Kitágul a horizont. Most villan meg bennem a felismerés, hogy a 
hodgyai–farcádi útszakaszon a beszűkült látóhatár keltette az egyhan- 
gúság benyomását. Itt, Farcád fölött kiszélesedik a világ. Jobbra, ke- 
leti irányban, Udvarhely Tábor negyedének toronyházait ismeri fel a 
figyelő szem; tovább Bethlenfalva, Kadicsfalva, még távolabb Máré- 
falva tornyai fehérlenek. Balra egészen a gyümölcsösökig nyomul le 
az erdő. 


Szigethi Gyula Mihály már idézett kéziratában olvassuk: ,,...Far- 
tzád, Sükő, Otzfalva kereskedik mézzel, viasszal, méhserrel, gyümölttsel, 
veteménnyel; Fartzád, Sükő nyárban elein érő gyümölttsöket hordanak 
a Nyárád mellől, őszszel veteményeket azon helyekről, a mézet is ők 
szedik fel nagy vidékekről télben. Brassóból oláhországi vagy fennebb 
moldovai, sőt néha Szebenből is oláhországi sertéseket hajtanak nagy 
sereggel, s azoknak szalonnájokat, hájokat, költségeit Udvarhelyt a heti- 
vásáron eladják [...] Hodgyán fáin pokrótzokat készítenek.” 


Jellemző kép a székely ember kényszerű életrevalóságáról, vállal- 
kozó szelleméről. A farcádi és sükői gazda földje rossz, de már a múlt- 
ban viszonylagos anyagi jólétet teremtett a maga házatáján. Ma pedig, 
a szocialista társadalomban, az itt élő dolgozó (nehéz megkülönböztet- 
nünk és különválasztanunk az egy háztartásban élő munkást és gazda- 
embert, a munkásnőt és háziasszonyt) portája bőségről tanúskodik. Sok 
új ház épült. És nem akármilyen! Világos, tágas, többszobás, fürdőszobás 
(az utóbbit még nem használják) lakások épültek, amelyekben szép bú- 
torok biztosítják a kényelmet, teszik lakályossá az otthont. A munka, 
a szorgalom, az ügyesség, az életrevalóság meghozta gyümölcsét. 


K. J. víz- és gázszerelő. Felesége nemrégiben szülte a második gyer- 
meket. A kerítés betonból, vasból, fémlemezből készült. Alul a „pince- 
lakás”. Fent két szoba, előszoba, konyha, kamra, hely a fürdőszobának. 
Mindenütt új bútor. Szobában és konyhában egyaránt. A bútorgyárak új 
termékei. 


S. P. szerelő. Most tesz mestervizsgát. Felesége a mtsz könyve- 
lőségén dolgozik. Egyelőre csak egy gyermekük van. A lakás beosztása 
nagyjából itt is ugyanaz, mint K. J.-nél. A bútorzat itt is a legdivato- 
sabb bútorgyári darabokból áll. 


Érdekes (Geréb Attila már megírta): a teljes kényelmet nyújtó 
lakás helyiségei közül szinte kizárólag csak a legkényelmetlenebbet, a 
pincelakást használják. Régebb volt tehát a házban – a csak rendkí- 
vüli alkalmakkor igénybe vett – „tiszta szoba”, ma a „tiszta ház” vette 
át funkcióját, a ki nem aknázott jólét jeleként. 


Gyümölccsel, mézzel, viasszal, méhserrel, sertéssel kereskedő, az 
udvarhelyi piacon kofapecsenyét sütő, kolbászt, vérest, májast áruló 
farcádi „zsíros” már csak emlékezetünkben, illatélmény-emlékeinkben 
él; hajdani privilégium-levelek, emlékiratok őrzik egy letűnt kor foglal- 
kozásának, életmódjának bizonyságait. 
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Maszelka János udvarhelyi festőművész egyik képe havas tájban, 
kanyargós ösvényen baktató, átalvetős székely asszonyt és férfit ábrá- 
zol. Hazatérő farcádiak. Görnyedtek, fáradtak, s előttük még hosszú 
az út: vége nem mutatja a célt. Egy régi életforma és kenyérkeresés 
emléke ez. Ma már nincs többé átalvető alatt görnyedő vagy a város 
felé gyalogösvényt taposó székely. 


Farcádra naponta tizenháromszor (ebből Sükőbe kilencszer) indul- 
nak a községgazdálkodási vállalat autóbuszai. Pontosabban szólva: Bika- 
falváig száguldanak (az aszfaltburkolatú műúton), onnan pedig zötyög- 
nek (a rázós, keskeny, elhanyagolt, inkább mezei, mint országúton). 
Nemcsak a lelket rázza ki az emberből ez az út, de a motor alkatrészeit 
is. Azért nincs fennakadás a közlekedésben. Sem ősszel, sem télen, sem 
nyáron. Keservesen bőg a motor, mert nagy a terű menet is, jövet is. 
De nincs átalvető alatt görnyedő, gyalogösvényt taposó farcádi tejes. 
Szekerezésre is már csak akkor vállalkoznak, ha autóbuszon nem szál- 
lítható árut (malacot, disznót, borjút) kell piacra vinni. 


A népművészet 


A község falvainak múltját megelevenítő forrásaink nem említet- 
ték a híres farcádi népi szőttest, amelynek készítéséhez az idősebb asz- 
szonyok kivétel nélkül ma is értenek. Csakhogy jelenleg szövéssel ke- 
vesen foglalkoznak. Név szerint csak a 72 éves Sándor Andrásnét és 
a 38 éves Gothárd Erzsébetet említették. Előállításához gyapot-, gyapjú- 
és fényezett szőrfonalat használnak. Készítenek férfi- és női felső- és 
alsó ruhaneműt, ágy- és asztalterítőt, falvédőt, törülközőt. 


A szomszédos falvakban is többen szőnek. Telekfalván szövéshez értő 
asszonyok tanítják is a fiatalokat. Bartos Erzsébet, Orbán Berta, Orbán 
Ilona, Kovács Vilma nevét emlegetik azok között, akik tudásukat szí- 
vesen átadják az érdeklődőknek, az utódoknak. De egyre kevesebb osz- 
továta csattog a község falvaiban. 


A népművészet helyét és helyzetét az egyik lengyelfalvi tanítvá- 
nyom így fogalmazta meg: „A mai falusi ember – a mi falunkbeli is 
– a népi dísztárgyakat modern darabokkal keveri. Talán nincs is olyan 
ház, ahol nem találunk varrottasokat, szőtteseket, népi motívumú terítőt 
vagy más darabot, de a népi dísztárgyakkal tudatosan díszített szoba már 
ritka. Az emberek már jobban kedvelik a gyári szövésű színes te- 
rítőket. A különböző színű függönyök, ágyterítők, falvédők praktikusab- 
bak. Modernségre való törekvés észlelhető ma már a falusi ember há- 
zában is.” 


Immár másodszor kerül szóba a népművészeti és népi iparművészeti 
hagyományok ápolásának ügye. Az udvarhelyi művelődési ház dicsé- 
retére válik, hogy gyakori népművészeti kiállításaival alkotásra ser- 
kenti a tehetségeket. Népművészeti iskolájának fafaragó, szövő, varró 
és kerámia szakcsoportjai az utánpótlásnevelést biztosítják. A körök tag- 
jainak többsége munkás és értelmiségi. Kérdés: visszajut-e a bölcső- 
helyéhez, a faluba, ahol megszületett, s ahol évszázadokig apáról fiúra, 
anyáról leányra szállt a faragás, hímzés, szövés művészete? Csak rész- 
ben. Fordított folyamatnak vagyunk tanúi. A népművészet új virág- 
korát (vagy csak divatját?) éli. Divatba jött a székely szoba, a faragott 
(vagy festett) bútor, a népi szőttessel, varrottassal díszített ágy, a bo- 
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kállyal, sulyokkal ékesített fal, a faragott csillár, de inkább csak vá- 
roson és a falusi értelmiségiek otthonában. A népviselet falun egyene- 
sen az elmaradottság szimbólumává süllyedt. 


Sajátos népművészeti hagyományokat alig mondhatnak magukénak. 
Birtalan István írta 1942-ben: „A kapukat minden különösebb jelleg- 
zetesség nélkül fából készítik [...]. Épületek, kapuk, kerítések semmi- 
féle művésziességet nem mutatnak. A községben egyetlen faragott szé- 
kely kapu sem található. A nép művészi hajlamáról nem ad tanúságot. 
Talán még szőttesben igyekeznek valamit produkálni, de abban sincs 
egyéniség, rendkívüliség. Hagyományokat őrző énekesek, mesemondók 
nincsenek. A város hatása megnyilvánul öltözködésben, táncban, dalban, 
viselkedésben egyaránt.” 


Ez a Bikafalvára vonatkozó megállapítás érvényes a mai Felsőbol- 
dogfalva község többi falujára is. Kivétel talán csak Farcád, Telekfalva 
és Lengyelfalva volt. Napjainkban már ebben a három faluban sem tö- 
rekszik a népi örökség megőrzésére az ifjúság. Pedig a népköltészetben, 
népszokásokban, népi díszítőművészetben, népviseletben egy nép, egy 
nemzetiség lelke él. Minden sutba dobott farcádi szőttesből készült lajbi, 
lomtárba vetett varrottas, elfelejtett népdal, eltüzelt sulyok egy-egy 
szálat tép el abból a kötelékből, amely az egyént a néphez, a nemzeti- 
séghez kapcsolja. 


Persze a jelenség nem kizárólagos. Lengyelfalván Duka Ferenc An- 
dor portájának bejáratánál egy 1818-ban faragott csodálatosan szép szé- 
kely kapu áll. A kapulábak teljesen elkorhadtak. Hasznavehetetlenné 
vált. Mégsem került tűzre. Kőlábbal helyettesítették az elporladt részeket. 
Nem magyarázom a tényt. Csak rögzítem. Ilyen is van. 


A népviseletet, amelynek legszebb darabjait Haáz F. Rezső a Székely- 
udvarhelyi Református Kollégium néprajzi gyűjteményébe behordta s 
amelyről szép festményeket is készített, túlnyomórészt levetették. Ma- 
napság csak a nők öltik magukra hébe-hóba a székely ruhát. Lengyel- 
falván például minden asszony és leány szekrényében megtalálható. Igaz, 
hogy csak nagy egyházi ünnepeken veszik fel, a leányok pedig szüreti 
bálkor vagy ha szerepelnek. (Tehát egy kicsit átminősült ünnepi színpadi 
öltözékké.) Farcádon, Hodgyában, Óczfalván, Sükőben hagyományossá 
vált, hogy a konfirmációra készíttetnek új székelyruhát a leányoknak. 
S ha már megvan, s ott szerénykedik pirulva a szekrényben, némelykor 
kedve szottyanhat tulajdonosának, hogy belebújjék. 


A sulyok eredetileg munkaeszköz volt. Ma a konyha sarkában ott 
áll a mosógép. A legyűrt szegénység emlékét idéző régi bútorok tűzre 
kerültek, a tulipántos ládákat fejszével verték szét. A bútorgyárak leg- 
újabb termékeivel bútorozzák be szobáikat és konyháikat. Olyannal, 
sőt annál jóval különbbel, mint amilyent hajdan tejesemberként vagy 
cselédlányként a szomszédos város kispolgári lakásaiban láttak. Igen- 
igen sok házból az öreg bútordarabokkal együtt a népi díszítőművészet 
jellegzetes tárgyait is kidobálták, s helyüket giccses falvédők, művé- 
szietlen díszpárnák foglalták el. 


Több faluban megkezdődött az értelmiségiek tudatos harca a szám- 
űzött népi szőttesek, varrottasok, faragott tárgyak ősi jussának visz- 
szaszerzéséért. Láttuk, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház is jó szol- 
gálatot tesz ezen a téren. Úgy érzem azonban, hogy a népművészeti 
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értékek felgyorsult pusztulásának időszakában nem elégséges a kiállítás- 
szervezés. Biztosítani kellene, hogy a falvak lakossága megtekintse a 
kiállított munkákat, s indítékot kapjon önnön értékeinek becsülésére, 
megőrzésére és előállítására. A népművészeti kör tagjai és az egykori 
népművészek eleven kapcsolatának megteremtéséből mindkét fél nyerne. 
De főleg a művészet. 


A népszokásokat a falu gazdasági-társadalmi fejlődése ítéli pusz- 
tulásra. Minek aratóünnep? A legtöbb földműves nem részese a hajdani 
falu verejtékes munkájának. Elvégzik a kombájnok. Minek a kukorica- 
fosztás? Minek a fonó? A szocialista mezőgazdasági munkaszervezés és 
gépesítés, az ipari árucikkek beáramlása szükségtelenné tesz egész sor 
munkát, amely évszázadokon át kerete volt a népszokások, a népkölté- 
szet nemzedékről nemzedékre hagyományozódásának. 


Kihullnak a falu életéből a naptári év ünnepnapjaihoz fűződő szo- 
kások is. Nem él már a regölés, sem a pünkösdölés, sem a farsangolás. 
Egyedül a húsvéti locsolás maradt fenn – Lengyelfalván a májusfa 
állítása és helyenként a betlehemezés, az aprószentekelés is –, de a 
paraszti életforma átalakulása folytán ezek is elvesztik korábbi jelle- 
güket. A legényeknek is, a leányoknak is (csaknem valamennyien vá- 
rosi alkalmazottak) munkába kell menniük. S ha a locsolás nem is 
marad el, elvész régi varázsa. 


A családi eseményekhez kötődő szokások: a névnapozás, keresztelő, 
lakodalom stb. még összehozza a rokonokat, baráti kapcsolatok révén egy- 
üvé tartozókat. Csakhogy a legtöbb faluban ezekről a szokásokról lekop- 
tak már a népijáték-elemek. Legtöbb régi motívumot még a lakodalmi 
szokások őriznek. Farcádon, Sükőben és részben Telekfalván a leány ki- 
kérése ma is a hagyományos módon történik (kikérő és kiadó nász- 
naggyal, menyasszony-elcseréléssel), ugyanitt szokásos még a leány-, 
illetve legénybúcsú; ritkábban sor kerül a kontyolóra is. A többi fa- 
luban már csak egy-két pénzszagú mozzanat maradt meg a lakodalmi 
szokásokból, mint például a menyasszonytánc, az út elkötése a násznép 
előtt, a menyasszony „elrablása” és kiváltása, gyűjtés a főzésben „meg- 
rokkant” szakácsnő javára stb. Az ételköszöntő rigmusmondó szolgálatait 
már sehol sem veszik igénybe. A lakodalmi „bevétel” a mesés 50–60 000 
lejt is eléri. 


Próbáltam magyarázatot keresni arra, hogy miért hagyományőrzőb- 
bek a farcádiak, mint a többi falvak lakói. Baczó Gyula, a községi mű- 
velődési otthon igazgatója szerint azért, mert zárt település. Pedig nem 
a legzártabb. Valami szubjektív tényezőnek is lennie kell, amelyet nem 
ártana felderíteni. A hagyományok megmentése sokban függ attól, hogy 
ismerjük-e a megmaradás, továbbélés, illetve az elhalás okát. 


A népszokásokhoz hasonló az életforma megváltozása közepette a 
népdal, a népmese sorsa is. A falu hagyományos ünnepein vagy a fo- 
nóban, a kukoricafosztóban csendültek fel az ősi dalok, keletkeztek- 
formálódtak a balladák, hangzottak el a népmesék. A harmincas évek- 
ben még új ballada is született Telekfalván. (Bözödi György közölte a 
Székely bánjában. Szerzője, Székely Béla ma is él Udvarhelyen.) És ma? 
Szó szerint idézek a székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza Líceum egyik 
falukutató diákcsoportjának a Telekfalván 1973 nyarán végzett mun- 
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kájáról szóló beszámolóból: „Mindössze egy népmesét sikerült kicsikar- 
nunk a telekfalviakból. Forró Géza bácsi azt is csak azért találta ki, 
hogy véget vessen unszolásunknak” (Hargita, 1974. jan. 6. sz.). A nép- 
daléneklésre felkért vagy önként jelentkezett idős férfiak és asszonyok 
(eredeti népdalok társaságában) igen gyakran ízléstelen kuplékat dalol- 
tak mikrofonba. A népszokások zömére már csak az öregek emlékeznek. 
Múltba révedezőn idézik fel a guzsalyas, a lakodalmi népszokások ele- 
meit és rigmusos szövegeit, a fosztók vidám hangulatát, a tréfás locsoló- 
verseket, de nyomban hozzáteszik: kimentek divatból. 


Egymásután kétszer puhatolóztam a líceum első évfolyamán arról, 
hogy miként vélekednek a 15–16 éves fiatalok a nép művészetének 
jövőjéről. Fogalmazást írattam ezzel a címmel: „Meddig él a népmű- 
vészet?” Elvétve ilyen optimista és ünnepélyes kicsengésű véleményt is 
olvashattam: „Amíg él a nép, él költészete (művészete) is.” A többség 
nézete szerint azonban a népművészet halálra van ítélve, mert éltetője, 
a falu társadalma bomlik, átalakul, városiasodik. Aztán elvittem tanít- 
ványaimat a múzeum néprajzi részlegére. A Művelődési Házban meg- 
néztük a Népművészeti Iskola köreinek munkáját. Szorgalmi feladattal 
felleltároztattam a hazai népköltészeti és néprajzi kiadványokat. Szám- 
ba vettük a környékbeli népszokásokat (a sóvidéki „farsangtemetést”, 
a kénosi regölést), s hivatkoztunk hivatásos és műkedvelő folklóregyüt- 
tesek nagy sikerű műsoraira. A következő dolgozatok tanúsága szerint 
már többen hittek a népművészet továbbélésében, de új felfogás hódított 
teret, amelynek az a lényege, hogy a népköltészet átmentődik a mű- 
költészetbe, a népzene a műzenébe, a néptánc a balettbe, a népszokások 
helyét pedig a színpadon jelölték ki. 


És mégis! Diákjaink szívesen járnak néptánckörre. Kedvelik a folk- 
lórműsorokat. Udvarhely környékén egyre több ház bejáratához állí- 
tanak székely kaput. (Boldogfalva község falvaiban nem!) Népszokások 
is születnek. Minden faluban nagyszabású szüreti mulatságot rendeznek: 
lovasok járják a falut, népviseletbe öltözött csőszök őrzik a mennyezet- 
ről lecsüngő „termést”, még csőszbíró is van, no meg csősztánc. (Hon- 
nan került vajon ide ez a szokás, ide, ahol egy árva szőlőszem sem 
terem meg?!) A sükői cseresznyeszüret, az más. Erre ma is hazatérnek 
a szétszóródott családtagok. Ünneplik a termést. De az ünnepet még 
nem sikerült tartalommal megtölteni. Pedig önként kínálkozik az alka- 
lom, hogy egy most kialakuló szokásba visszakerüljenek ősi népi ele- 
mek. Nem egy példát hozhatunk fel arra, hogy kihalt népszokás újjá- 
éledt színpadi közvetítéssel. Baczó Gyula boldogfalvi tanító gyűjti a 
népszokásokat. Színpadi megjelenítésükre is gondolni kellene. Biztos, 
hogy több szokáselemet, rigmusos szöveget visszafogadna egykori terem- 
tője, a nép. 


A falusi bálokon most is inkább cigányzenészek muzsikálnak. A 
táncrend: keringő, „sasszé”, csárdás, tangó, marosszéki s a zárószám, a 
gólya. Özönlik a városi munkásfiatalság, az „idegenség” a falusi tánc- 
mulatságokra. 


Egyik lengyelfalvi tanítványom – többek között – ekképpen szá- 
molt be farsang végi báljukról: „Az idősebbek közül az asszonyok 
vannak többségben. Közülük, persze, nem mindenki táncol, hanem kör- 
ben ülnek a teremben, s jó alaposan »lefigyelik« a fiatalokat. (Őket ne- 
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vezik falvédőknek, ők a pletykatéma-gyűjtők és -terjesztők: ki miként 
öltözött, ki kivel táncolt.) Az idősebb férfiak, ha elmennek, táncol- 
nak is. Egyesek még most is nagyon szépen, úgy, ahogyan annak idején 
járták.” 


Nyilvánvaló: ezek a bálok még őrzik a hajdani falusi táncok han- 
gulatát. Talán ez is egyik magyarázata vonzóerejüknek. 


A múlt és a jövő 


A városi községgazdálkodási vállalat menetrend szerint közlekedő 
lengyelfalvi autóbuszára szállok. A busz már a barátok temploma előtt 
zsúfolásig megtelik: Ki munkából, ki piacról, ki a bevásárlásból tér haza. 


Elhagyjuk az Ugron-kúriát. (Itt szállt meg Ugron Lázár vendége- 
ként Jókai 1853 májusában.) 


Szejke-fürdő. Az út mellett Orbán Balázs nemrégiben tatarozott 
cselédháza. Kissé távolabb 1969-ben leleplezett új síremléke. Előtte négy 
székely kapu, az egyiket maga Orbán Balázs készíttette 1888-ban. Egy 
másiknak a felirata: „Szíves vendéglátó ez kapu gazdája, / De az gonosz 
embört furkósbottal várja.” És mellette, oldalt: „Orbán Balázs emlé- 
kére készítették a székelyudvarhelyi fafaragók.” A munkát Székely La- 
jos és Székely Béla vezette. A kapuállítás kezdeményezője Kovács Mi- 
hály magyar szakos tanár, akkoriban municípiumi tanfelügyelő. Elkép- 
zelése szerint kapusor vezetne a nagy székely sírjához. Távlati terve 
szerint itt alakult volna ki a falumúzeum. A környéken mindenütt bont- 
ják a régi házakat, döntik le a régi kapukat. Ide azonban esztendők 
óta mégsem került belőlük egy sem... 


Lent, a fürdőmedence körül zajos-színes világ. 
A borvízforrásokon túl balra letér a busz a műútról. Arra van Len- 


gyelfalva. Itt született 1829. február 3-án Orbán Balázs, e vidék leg- 
nagyobb tudósa. Nem kell őt bemutatni. Erre különben sem vállalkoz- 
hatom. Aki meg akarja ismerni gazdag életművét, ne sajnálja a fárad- 
ságot, keresse meg A Székelyföld leírása című hatkötetes hatalmas 
munkáját. Aztán gondoljon arra, hogy szerzője szekérrel, lóháton, gya- 
logszerrel utazva egymaga gyűjtötte össze a felbecsülhetetlen forrásér- 
tékű mű adatait. Ma sem lehet a Székelyföldről földrajzi, történelmi, 
településtörténeti, művészettörténeti, néprajzi, szociográfiai munkát írni 
az ő útbaigazítása nélkül. 


Orbán Balázsról a község falvainak többi nagy fia jut eszembe. 
A hodgyai Józsa Béla, s aztán a boldogfalvi Fülöp Áron. Mert nemcsak 
tudóst és kommunista harcost, költőt is küldött ez a táj. Fülöp Áron 
Felsőboldogfalván született 1861-ben, és oda is tért vissza örök nyu- 
govóra a falu temetőjébe. Arany János bűvöletében remek nyelv- és 
stílusérzékkel alkotta meg Attila-eposzát és hun trilógiáját. És a többi 
elfeledettek? A farcádi születésű Józsa János (1761–1820), aki két ábé- 
céskönyvvel is megajándékozta a csaknem kétszáz évvel ezelőtti kis- 
iskolásokat, az árvátfalvi Nagy Lajos (1819–1893), aki Feleky Miklós- 
sal színészkedett együtt és Shakespeare Lear királyát is lefordította; 
s a másik – szintén árvátfalvi születésű – Nagy Lajos, aki Úti levelei- 
vel és Vajdahunyad váráról írott történelmi munkájával jegyezte be 
nevét a község jelesei közé. Bizony, ők is megérdemelnék, hogy legalább 
falujuk számon tartsa emléküket. 
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Különben a falvak múltja hasonlatos. Mindegyiket pusztította tűz- 
vész, mindegyiket dúlták ellenséges katonák. 


Az egyik történelme könnyebben rekonstruálható, a másiké – for- 
rások híján – nehezebben. Mindegyik település történelmi múltjában 
vannak sajátos jegyek, különös események. De bármelyikben ugyanúgy 
megtörténhettek volna, hiszen évszázadokig ugyanaz az elnyomás nehe- 
zedett súlyos teherként valamennyi település lakosságára. Itt mindig 
küzdeni kellett a puszta létért is: törökkel, tatárral, labanccal, föld- 
birtokossal, uzsorás banki urakkal, hóesőkkel és sáskahaddal, külső és 
belső ellenséggel, természeti csapásokkal. És minden időben, békében 
és háborús korszakban naponként kellett megvívni a harcot a sovány, 
sziváj, köves földdel a betevő falatért. 


Ismeri-e múltját a falvak népe, múltját, amely varázstükörként ki- 
vetíti a letűnt idők mérhetetlen szenvedéseit, de megláttatja jelenünk 
örömét, jövőnk szépségét is? 


Beszélgettünk. S. J. tizenhatodik éves, nyolc osztályt végzett far- 
cádi fiú, L. É. ugyanolyan korú hodgyai kislány. Mindketten jó tanulók 
voltak a VIII. osztályban. 


Megkérdem: Mit tudtok a székelyek eredetéről? 
L. É. (bocsánatkérő mosoly, alig észrevehető vállrándítás, hosszú, 


restelkedő hallgatás): „Nem tanultuk.” 
S. J. (zavart töprengés után): „A székelyeket a XV. században tele- 


pítették be.” 
A 80 éves óczfalvi Márton Mózest nem kell biztatni. A feltett kér- 


désre ömlik belőle a szó. A 68 éves lengyelfalvi Datki Lajosból szintén. 
A 68 éves farcádi népköltő László János egész kis verses epikai alko- 


tásban, sok fantáziával adja elő az eredet, az ittmaradás és megmaradás 
történetét. 


Vajon amikor S. J. és L. É. 70–80 évesek lesznek, mit válaszolnak 
a kérdésre? 


Legyünk bizakodók. 
Orbán Balázs szerelmese és életrajzírója, Mikó Imre fogalmazta meg: 


A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon állunk. És – tegyük 
hozzá mi – csak arra építhetjük a jövőt. 


Lengyelfalváról a gyalogösvényen, az apostolok lován igyekszem ha- 
zafelé. Az Ugron-kápolna fölötti fenyves tetején megszusszanok. Tavasz 
van. Bomlik a rügy. Lent morajlik a város. Nő, terjeszkedik vízszinte- 
sen és függőlegesen egyaránt. Új, kenyeret adó gyárak hatalmas tető- 
szerkezetelemeit lengetik az óriásdaruk. 
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ID. MÁTHÉ JÁNOS 


EGY MAGÁNGAZDA SZÉKELY FALU ÉLETÉBŐL 


Kovászna megye északkeleti szélén, a Hargita láncolatban másfél- 
ezer méterről letekintő Kakukk- és Fekete-hegy alján, a Barót patak 
ásta szűk völgybe beleszorulva nyújtózkodik el a múlt időkből ittfelej- 
tett magángazdálkodással küszködő falu: Magyarhermány. Olyan életet 
él, amilyent félreeső helyzete megszabott számára, az idők során bőven 
részesülvén mindama nem kívánt jelenségekből, amelyek a perifériás 
fekvés kísérői. Az eldugott falu lekicsinylő nevét kellett viselnie, s mind- 
járt kezdetben kérdezhető: mit lehet egy ilyen faluról írni? Történelmi 
szempontból nem fontos dolgokat, de nekünk, akik ezt a havasalji határt 
szülőföldnek nevezhetjük és nemzedékek sora óta itt éljük a mostoha 
természeti adottságok közt folyó életünket, annyira becsesek, hogy most, 
a tizenkettedik órában kötelességünk a falutörténet még fellelhető emlé- 
keit a feledéstől megmenteni. 


A régi Udvarhelyszékhez, majd 1635-ben az öreg Rákóczi bölcs ren- 
delkezéséből létesült Bardóc-fiúszékhez tartozó, jellegzetesen hegyvidéki 
falunk történetének, társadalmának, gazdasági, művelődési életének nagy 
részben dokumentált, részint emlékezésre, szájhagyományra támaszkodó 
feljegyzései alig néhány évszázadnyi hézagos visszapillantást engednek, 
azért mégis jogosan feltételezhető, hogy a következő nemzedékek, sőt 
a jövő historikusai is hasznosan meríthetnek belőlük. 


Távol várostól, vasúttól, sőt az átmenőforgalom élénkítő hatását is 
nélkülözve, falunk a régi közigazgatás megszabta közterhekből mindig 
maradéktalanul, sőt erejét meghaladóan részt vállalt, viszont az előnyök- 
ből szűkösen, vagy egyáltalán nem részesült. Ezek olyan tényezők, me- 
lyek az évszázadok során súlyosan nehezedtek rá a falu népére, s vissza- 
nyomták a munkájáért és állampolgári helytállásáért kiérdemelt jobb 
fejlődési és életszínvonalát előbbre vivő lehetőségtől. 


Midőn az 1876. évi megyerendezéssel megszűntek a székely székek, 
a falut a közeli Bardóc-fiúszéki igazgatás alól az új járási székhelyhez, 
a 36 km-re fekvő Oklándhoz csatolták, s ezzel a népérdekre semmit nem 
tekintő beosztással hetven évig tartó nyomorító kalodát vetettek a nép 
nyakába, mert mit jelentett – különösen télvíz idején – igazságügyi, 
telekkönyvi és más ügyekben gyalog vagy szekérrel a 72 km-es utat 
járni? 1949-ben a szocialista államrend vágta szét a bénító láncot. Ezt 
az 1968. évi községi összevonás váltotta fel, amely megszüntette a helyi 
közigazgatást. Azóta napirendi a panasz a terep nehézsége következté- 
ben gépi közlekedéssel nem bíró központba járás miatt. A legkisebb ügy- 
intézés is 12 km-es úttal és félnapi idővesztéssel jár. A falunak a köz- 
ségi keretben nincsenek fejlődési távlatai, a központnak sincs kívüli 
munkaerőt vonzó-felszívó ipara, mezőgazdasága stabilis irányvonalú, a 
falu részére kevés lendítő erőt adhat. Mondható, hogy a falu csak a 
törvény betűjével van hozzákötve. 
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Gazdasági életünk az országos iparosodás menetében lassan mozog 
előre, érzékenyen nélkülözi a százados tapasztalatokon gyakorolt helyi 
vezetést. A hegyes domborzati fekvésű, köves, agyagos, a jelenlegi mező- 
gazdasági gépekkel nem művelhető, a televényt hírből sem ismerő hatá- 
ron a modern, tudományos termelés helyett a kézi fogatos gazdálkodás 
olyan mérvű erőt, időt emészt fel, hogy fizetsége a zsugori ember össze- 
szorított markával mérhető. Régi mondás: Nincs rossz föld, csak rossz 
gazda! E megállapítást ne boncoljuk, de hozzátehetjük, aki nálunk rossz 
földet nem ismerő jó gazda rangjára tart igényt, ezt a rangot házanépé- 
vel együtt olyan robotmunkával kell kiharcolnia, hogy a sík vidéken gaz- 
dálkodók el sem képzelhetik. Ehhez a kíméletlen munkamenethez a her- 
mányi gazdajelöltet már kora gyermekkorban edzésbe állítják. Illetékes 
bizonyságként szólok, édesapám tizenkét éves koromban kezembe nyomta 
az eke szarvát, s azóta – mikor az idő sorja hozza – most is fogom. 


A hermányi határról Benkő József 1770 körül jegyezte meg, „földje 
silányabb, mint a Szék többi községeié...” Egy 1804–1818 évek közt 
folyt hosszas birtokhasználati perben az alperes huszár rendű Pető fa- 
mília ügyvédje a felperesek túlzott követelésére a bardóci székbíró- 
ságon mondotta: „Hallatlan dolog a hermányi határon oly nagy summa 
pénzt feltenni azon sovány szénahelyekre, a hermányi határon igen 
soványak természetei a szántó földeknek, trágya nélkül nem is termik.” 
Mégis csodálatos, hogy az ősi barázdatörők utódait mily töretlen ragasz- 
kodás fogja a mostoha eltartónak minősíthető földhöz, a hegyvidék nehéz 
életéhez, ahol az utóbbi negyedszázadban mind tovább csüggedt harag- 
gal, tehetetlenül kell látnia például, hogy a környező erdőkben tanyázó 
vaddisznók a szántóföldi termelést maholnap teljesen lehetetlenné te- 
szik. 


A vaddisznók miatt a kalászosok termelése katasztrofálisan lecsök- 
kent, a kukoricáé megszűnt, a pityókáé a hajdani termésekhez hasonlítva 
éppen csak tengődik. Szemléltetésül néhány adat a legutolsó, 1912. évi 
kataszteri összeírásban feltüntetett 656 hektár szántóföld termeléséről, 
amely akkor 301 család kezén 0,5–7,0 hektár közötti részeken oszlott 
meg. 


Év Búza, rozs Árpa Zab 
1936 314 77 188 tonna 
1956 242 91 101     „ 
1976 6 23 15       „ 


Az új vadgazdálkodási törvény intézkedéseket ír elő „egyes fajok 
létszámának csökkentésére és egyes fajoknak bizonyos övezetekből való 
eltávolítására”, hogy elejét vegyék a vadak okozta károknak. A törvény 
végrehajtása a megyei erdőfelügyelőségek hatáskörébe tartozik, mi pedig 
bizakodva várjuk, hogy a felügyelőség a kezébe adott jognál fogva eré- 
lyes módon fogja elhárítani a nép életét marcangoló csapást. Mivel Ko- 
vászna és Hargita megye közös határvonala majdnem egészen hegye- 
ken, hatalmas erdőségeken át húzódik, a két megye illetékeseinek egy- 
behangolt tervvel kellene összeműködniük. 


A vaddisznók miatt gyepterületté vált szántóföldi részekkel kiterült 
kaszálóság termését kézi erővel már nem lehet egészében levágni, az 
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ország hegyvidéki gazdaságai közt talán első helyen állunk a gépi erő 
igénybevételével. Nyáron-őszön több mint ötven magántulajdonban levő 
kézi motoroskasza segíti nagy időnyeréssel és fizikai munka megvál- 
tásával a takarmány betakarítását, amely egyrészt a helyi állattenyész- 
tés szükségletét biztosítja, másrészt a felesleg több ezer tonnája évek 
óta egyes állami farmok és mtsz-ek takarmány hiányát fedezi. 


A múlt századi és az első világháború előtti külterjes mezőgazda- 
sági termelés nem fedezte a szükségletet. A háború után terjedt el a 
belterjes gazdaságoktól eltanult többtermelés. A hiányt a háziipar és a 
tenyeres munka hozta be: fafeldolgozás, agyagipar, kőfaragás, az alvi- 
dékre szállított nagy mennyiségű épületfa, a Segesvár–Brassó közötti 
vasútvonal kiépülése (1872) után a vasúti talpfa-készítés. A hermányi 
gabonatartó szuszék, kerék, járom, favilla, kád, cseber, agyagedény kere- 
sett áru volt a román, szász vidékeken. A kádárok, fazakasok szekérka- 
ravánjai a piacokon árultak, majd az őszi-téli hónapokban faluról falura 
járva gabonára cserélték át portékáikat. A hermányi ácsokat messzi vidé- 
kekre elhívták. Hermányi Dienes József említi, hogy édesapjának neve- 
lőapja „ritka jó kádár és ács volt”. Vargyasi Dániel Ferenc 1642-ben 
levélben panaszolja, hogy az apai örökség elosztásakor János testvére 
megrövidítette, mivel az értékes, munkaszerető hermányi jobbágyokat 
magának tartotta, ő pedig Vargyason a dologkerülőket kapta. „...a 
Kupás Pétert és Szőcs Jánost, – az hermani egy jobbágyot hárman 
vagy négyen sem adnám olyanon, mint a Kupás és a Szőcs [...] ezek a 
hermaniak derekas ácsmester jobbágyok, az én két jobbágyom igen 
lator akasztófára valók.” (Az említett nevűek nem vargyasiak voltak – 
M. J.). 


A korongolómesterek kezéből tál, tányér, lábas, fazék, csupor, kor- 
só, kürtőskalácssütő, bokály, mázas csempe stb. nagy tömegben került 
piacra. Fazakat 32 kupás (46 literes) nagyságig készítettek. Ezeket a 
kétfülű edényeket csak ritkán használták főzésre, inkább hüvelyesek, 
liszt, aszalványok stb. tárolására. 


A kőfaragásnak legrégibb darabjait 1776-ból ismerjük: ez évből való 
a templomi cinterem bejáratának kerete, e mesterségre utalást azonban 
már évszázaddal korábban találunk. Midőn Basarab havasalföldi vajda 
fellázadt zsoldosai ellen I. Rákóczi Györgytől kért segítséget, a hadjárat- 
ban részt vett székelyek közül a fejedelem 1655-ben a ploieşti-i tábor- 
ban sok székelyt nemesi levéllel tüntetett ki. A tizenegy hermányi közt 
találjuk „Hermányfalvi Kőfaragó János vitézlő agilis” nevét is. 


Újabbi időben a hermányi kő a fellendült helyi és vidéki építkezé-  
sekhez lett keresett anyag, a századfordulótól kezdve az új házat, csűrt 
építők majdnem mindenike megtanulta a kőfaragást. A jól faragható 
amfibolos és a kemény, szürke színű andezitekből készült szerkezeti kö- 
vek, lépcsők, kapulábak, síremlékek stb. nagy körben felkapott termékek 
lettek: állami rendelésre is szállítottak. 


A fa, agyag, kő háziipara az utóbbi két évtized alatti lassú halódás 
után a múlté lett. 


A cséplőgépek elterjedése előtt jó jövedelmet adott a kézi cséplés, 
kis csoportokba összeállva az alvidéken és a szászföldön már nyárelőn 
lekötötték a következő tavaszig tartó cséplőmunkát, így 60–70 ember 
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kereste meg vagy egészítette ki a család évi kenyerét és a szükséges 
pénzt. 


Az erdők államosítása óta a fát a falun keresztül viszik, de az ille- 
tékesek figyelmét mégis elkerülte, hogy itt az erdők árnyékában, ahol 
szóbeszédként a gyermek a fa tövén, fejszével a kezében születik, a fa- 
feldolgozás valamelyik ágának bevezetésével bár 30–40 állandó munka- 
hellyel a falu jóléti emelkedését előbbre segíthetnék. Nem akar ez vád 
lenni, csak igaz szó. Napjainkban faluról a városra, ipartelepekre mind 
nagyobb a vándorlás, a fiatalság egy része nálunk is távolodik a föld- 
műves élettől, nyugdíjas foglalkozást választ. Míg az első világháború 
utáni években a lakosság szinte 100%-ban földműveléssel foglalkozott, 
ez ma 75–80% körül mozog. A szocialista rendszer nyújtotta jobb élet- 
lehetőség mintegy félszáz fiatalt vonzott el a városokba. A családkeret 
viszont helyben maradt, családos elköltözés nincs. Egyes falvak elnép- 
telenedéséhez viszonyítva nálunk a kirajzás alig érezhető, a természetes 
szaporodás ugyanis bőven egyenlíti, a falu súlya stabil maradt. A bá- 
nyász és a körletben dolgozó más foglalkozású ingázó sereg itt építkezik, 
lakását csinosítja, modernizálja, rakosgatja a nyugdíjas jövőt, sőt új be- 
költözők is vannak. Marasztaló, csalogató okok a falu védett, viharmen- 
tes fekvése, erdős birodalmának ózondús levegője, idegnyugtató csönd- 
je, hegyi patakjainak tiszta vize, melyek a jövőre az élethajszában ki- 
fáradt embernek életét hosszabbító lakó-pihenő helyet kínálnak. Társa- 
dalomtudományt művelők jósolják: közeleg az idő, mikor a városlakók 
özönleni fognak pihenni a tiszta levegőjű-vizű hegyi falvak felé. 


A vonzó tényezők sorát gazdagítja a falu nagy közkincse, a kitűnő 
borvízforrás. A különféle fémeket, földfémeket feloldott vizünk (nátrium 
19,62, kalcium 47,12, magnézium 26,20, vas 5,74 és kálium 1,32%) az 
alkalikus, kedvelt savanyúvizek csoportjához tartozik. Az 1896 óta zártan 
kőbe foglalt forrás óránként egyezer liter szabad szénsavban pezsgő 
üdítő vizet ad. A természetnek ezt a milliárd liter számra elfolyó pazar 
ajándékát kellene Erdővidék és a szomszédos vidékek ásványvizet nél- 
külöző helységeibe közvetlen szállítással elvinni és azzal 30–40 ezer 
lakost eszményi ivóvízzel olcsón ellátni. 1976 tavaszán Amszterdamban 
több világrész szakértői vitatták az emberiség gyors szaporodásával, a 
technika óriási méretű vízfelhasználásával egyre fokozódó vízhiányt, az 
elhasznált víz újbóli ihatóvá tételének sürgető kérdését; mi az aranynál 
többet érő ingyen borvíz patópálos gazdálkodásánál tartunk. Ennek az 
elsőrendű népjóléti-egészségügyi közszolgáltatásnak a megszervezése az 
olyan nagyon szükséges munkaalkalom mellett százezrekkel járulhatna 
hozzá a csigalassúsággal haladó falufejlesztés költségvetési fedezetéhez. 


Napjainkban az 1300 lelkes faluból közel száz szorgalmas, a jég 
hátán is megélő kisgazda-bányász dolgozik a baróti, vargyasi barnaszén- 
fejtéseknél, brikett-készítésnél. Ők azonban az ipari foglalkozás mellett 
gazdaságukról, állattartásukról sem mondanak le, családjuk ellátásán kí- 
vül tejet, szerződéses állatokat, hízott növendékeket adnak a központi 
alapnak. Ezeknek a munka élvonalában járó kisgazdáknak a szinte gú- 
nyosan hangzó „kétlaki” nevet adták azok, akik – tisztelet a kivétel- 
nek – még az egylakiságban sem állják meg a helyüket. 


Az utóbbi években az állami fizetésűek hozzájutottak az első magán- 
gépkocsikhoz. A kocsikat – mi tagadás – sóvár szemmel nézik azok, 
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akiknek a gazdaság jövedelméből nem futja ilyen fényűzésre. Az új 
lakások előszobával, verandával épülnek (a régiekhez is kezdik hozzá- 
toldani), a fürdőszobák szaporodnak, a házak utcafrontján az évszázados 
fehér meszelést pasztellszínű festések tarkítják. 


A közszolgáltatás gondokkal küzd. Kereskedelmi áruval a fogyasz- 
tási szövetkezet látja el – tehetségéhez mérten – a falut, kétmilliós 
forgalma a hármat is túllépné, ha az ellátási hiányok miatt a lakosság 
nem kényszerülne idő- és költségvesztéssel a városok üzleteit járni. Sok- 
szor nincs számos keresett – főképp élelmiszer – áru, más oldalon 
meg ott tornyosul a számolatlan százezreket elnyelő tömény szeszes ital, 
dohányféle. További közszolgáltatást a posta, az egészségügy és a villa- 
mossági vállalat ad, más egyéb nincs. A postahivatal Nagybaconhoz tar- 
tozik, s egy helyi kezelővel és egy szállítóval mintaszerűen működik. A 
leveleket, sajtótermékeket naponta pontosan kézbe kapjuk. Az egészség- 
ügyet egy orvosnő, egy orvos és egy nővér népszerűen, maguk körül 
bizalomkeltő légkört alakítva, dicséretre méltóan látják el. 


Hermányban nincs megfelelő tér és talaj a zöldségtermesztésre, a 
női kezeket a terhes gazdasági munka amúgy is leköti, az őszi idény- 
ben évről évre különösen a paradicsom, paprika, szőlő nagyon hiányzik. 
Felnőttek, fiatalok egyaránt nélkülözik a borbély-szolgáltatást, örömmel 
vennék cukrászda nyitását. Tudjuk, távolabbról is halljuk, hogy az üzlet- 
hálózatot, a közszolgáltatást a községi központokban fejlesztik, gondolni 
kell azonban arra, hogy az ilyen központok hatáskörébe tartozó falvak 
életét se terelje a központosítás mellékvágányra, hanem a megkívántató 
szolgáltatásokkal, felkaroló gondoskodással ellátott fejlesztéssel valameny- 
nyire megnyugodva nézhessenek ezek is a holnap elé. 


A falu népe az 1949–1951-es években, amikor önálló néptanácsi 
igazgatást kapott, önerejéből nagy költséggel s munkával megyei vonalon 
az elsők közt álló korszerű, a jövőre is minden igényt kielégítő igaz- 
gatási-kulturális otthont emelt. A központosítás óta a falu mint a szár- 
nyaszegett madár vergődik. A közművelődés az impozáns kultúrotthon- 
ban és az iskolában folyik, ez utóbbi 1762-ben egy tanítóval és 18 
tanulóval indult, 1940-ben négy tanerővel és 196 tanulóval volt a leg- 
népesebb, ma nyolc osztályban 190 növendékkel 16 tanár, tanító és tanár- 
nő s mellettük 51 emberpalánta dajkálásával két óvónő végzi a kor- 
szerű oktatás-nevelés nemes munkáját. Az iskolaigazgató és a művelő- 
dési igazgató irányításával sokoldalú tevékenység folyik. Pionír- és 
KISZ-szervezet, turisztikai, fotó-, színjátszó, elektronikai és más körök 
működnek. Az iskola keretében felújították a régi híres hermányi faze- 
kasmesterséget. 


A felnőttek közművelődése sajnos nem tart lépést az ifjúságéval; az 
állattartás, a terhes gazdaság fáradalmai korlátozzák az ehhez szükséges 
szabad időt. Régebben volt dalárda, estéli ismeretterjesztő előadás, voltak 
szórakoztató összejövetelek. Ma ezek is szünetelnek. Az ország-világ ese- 
ményeibe való betekintést a néhány évtizeddel korábbi 15–20 lappél- 
dánnyal szemben ma a faluba járó több száz napi, heti, havi sajtótermék 
szolgálja. A lakosság igényli az érdeklődési körébe vágó rendezvényeket, 
színdarabokat, különösen a ritkán betévedt vendég népi együttesek vál- 
tozatos műsorait, ahol pár óráig háta mögé teheti a mindennapi munka 
nyűgét. 
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A tanulóifjúság minden síkú ellátottságát, tanulhatási körülményeit, 
életnek indulhatását össze sem lehet hasonlítani az egy emberöltővel 
korábbival. Iskolánkban 1901-ben 147 gyermeket tanítottak, ezenkívül 
heti 2–5 órára bejártak a 12–15 éves ismétlő (továbbképző) iskolások. 
Ez utóbbiakból év elején 58 ifjú iratkozott be, közülük év közben szol- 
gálni ment 25, vizsgára nem állt elő 13, csak 20 vizsgázott le. Ezek a 
számok megdöbbentő képét adják a székely nép akkori életsorsának, 
annak, hogy Erdély keleti sarkában mennyire magára volt hagyatva. Az 
iparosítás nélkül maradt Udvarhelyszék sovány földje nem bírta eltar- 
tani a szapora nemzedéket, egy részének vándorbot jutott, amelyet a 
kivándorlási politika adott kezükbe, hogy mások jólétéért görnyedjenek. 
A szolgálni menők öt-hat megye területén szóródtak szét, hogy házi 
cselédként vagy a cserépvető színeknél keressék meg a kenyérre és ru- 
hára valót. 


Szolgálni ment 25! Ezt a három szót az első világháború előtti „sza- 
badelvű korszak” mindenik miniszterének tüzes vassal a bőrébe kellett 
volna belesütni s amikor meghaltak, a fejfájukra írni. Uralmuk alatt a 
munkát kereső székelyek tízezrei mint polyva a szélben tűntek el a 
nagyvilág emberforgatagában, utolsó pénzükért vitte őket a hajó Ohio, 
Pennsylvania izomsorvasztó bányáiba. 


Vizsgára nem állt elő 13! Miért nem? Mert tavasszal ki kellett men- 
nie a juhnyájak, csordák mellé pásztorgyermeknek, vagy az alvidékre 
cselédnek, különben kenyér, ruha nélkül maradt télire. 


1902 őszén 128 mindennapos és 43 gazdasági iskolás iratkozott be, s 
majdnem 40 szülő kérte gyermekének az iskolába járás alóli felmentését. 
A tömeges kivonás mögött súlyos kérdés húzódott meg. Az iskolagond- 
nokság jegyzőkönyve állapította meg: „...a 10–12 esztendős gyerme- 
keknek cserépvetéshez és más alkalmi munkákhoz való elszegődtetése 
olyan méretet öltött, hogy a mindennapi tankötelesekből 30 gyermek nem 
jár iskolába és ezek a gyermekek mikor késő ősszel a cserépvetésből 
hazajönnek, mily rosszak, durvák és erkölcstelenek.” A gondnokság sze- 
rint ezen nem lehet csodálkozni, mivel ott erkölcstelen népséggel dol- 
goznak együtt – olyan életkorukban, mikor a nevelésre és fegyelemre 
a legnagyobb szükség volna. 


* 


A demokratikus rendszer egy-két évtizede évszázadnál is több élet- 
jóléti változást hozott a falu népe számára, kiemelhetően a női nem 
részére. A századelőn, a maihoz viszonyítva, rabsorsnak lehetett minő- 
síteni egy többgyermekes családanya életét, lekötöttségét. A család tisz- 
tántartását, ellátásának szüntelen gondját kellett hordoznia; nagy súllyal 
nehezedett rá a ruházkodás előállítása, mivel azok az ünnepi öltözékek 
közé becsúszott kevés gyári posztó és fehérvásznon kívül házitermék- 
ként mind a női kezekből kerültek ki. A gyapjú mellett a nagymé- 
retű kendertermelés, kikészítés, fonás, alsó-, felsőruhák, ágyneműek, 
zsákok, ponyvák, egyéb szőttesneműek szövése és részbeni varrása az 
asszonyok pihenőidejét, éjszakai nyugalmát rabolta el. A férfinem hét- 
köznapi viselete a lábbelin és a fejfedőn kívül teljesen háziszőttből ké- 
szült. 
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Napjainkban elenyésző a kendertermelés és a gyapjúfeldolgozás, a 
ruházkodás anyagi terhe nagyrészt a férfiakra hárul, erdei munka, bánya, 
állattartás, takarmányfelesleg hozza a pénzt, más oldalon a gyáripar 
olyan változatosságban ontja a készruhát mindenféle méretben, a szab- 
ható, varrható anyagot ezerféle változatban, hogy a nők szeme, ízlése 
alig tud megállapodni, hogy melyiket fogja meg. A fiatalabb évjáratú 
családanyák képzeletben sem tudják, hogy a tudomány, technika, az 
emberi találékonyság mit vett le a vállukról. Anyáik, nagyanyáik robot- 
sorsa helyét számukra a társalgásra, művelődésre is időt adó derűsebb 
életmenet váltotta fel. Hasonlóan áll az élelmezés ügye. Míg régen a 
gazdaság termelte ki a konyha majdnem minden nyersanyagát, ma a kon- 
zerv-, malomipar rengeteg változatban kínálja ízletes termékeit, mente- 
sítve a nőket sok fáradságos munkától. 


Végezetül a falu társadalmi életét tekintve mondjuk el, hogy a ter- 
hes hegyvidéki földművelés évszázadok óta alig változott menetét a haj- 
lott korúak szenvedik meg a legjobban. Elgondolkoztató látvány, hogy 
a magángazdálkodók 75–80 éves korukban is miképp hajszolják magu- 
kat a mindennapiért, pedig az életerejüket felemésztő sok munkás év 
után emberileg ők is megérdemelnék, hogy a teher egy része lehulljon 
vállukról. Van szépen felépített, modern, a szocializmus nemes eszméit 
magába foglaló családjogi törvényünk, amely tételesen írja elő a szülő 
és gyermek viszonyáról, kötelezettségeiről szóló szabályokat, de azt is 
tudjuk, hogy a családok életét az öregekre nézve mily sok, a törvény- 
nyel, a szociális erkölccsel ellentétben álló kisiklás, nemtörődömség, né- 
hol durva elbánás tarkítja. 


* 


E dióhéjnyi falurajz után nem érdektelen, ha kissé betekintünk a 
falu társadalmát alkotott és alkotó családoknak és azok egyes tagjainak 
életrajzába. 


A sort betűrendben az AKÁCZOS família nyitja meg. 
Ősi háromszéki székely nemzetség, melynek hermányi ága Köpecről 


származott be. Szájhagyomány szerint a török–tatár dúlások idején 
(1658–1660 táján) jöttek a faluba, az egyházi anyakönyv nyitása (1762) 
már itt találja. Családnevük Kelemen Lajos szerint az Ákos férfinév = 
latin Acatius, Achatius magyaros kiejtése. Az Ákos név kun–török ere- 
detű, az „ak-su” = Ak-us (fehér sólyom) hangátvetéssel képzett alakja. 
A család egyes elszármazott tagjai nevüket AKACZOS-nak írják, vél- 
vén annak tekintélyesebb hangzását, holott nevüket éppen ősi mázától 
fosztják meg. 


Nagy térre szétrajzottak. Marosvásárhelyen, Szebenben, Csíkszent- 
királyon, Szentmártonban, Bölönben, Baróton, sőt az Egyesült Államok- 
ban is élnek közülük, ipari, kereskedelmi és más foglalkozási állásban. 
A köpeciek közül I. Rákóczi György 1655. évi havasalföldi hadjáratá- 
ban részt vett és lófői levéllel kitüntetett 19 köpeci közt találjuk ACA- 
TIUS István nevét, az utódok közül dr. Akácsos Bálint jogász Sepsi- 
szentgyörgyön él. 


Akácsos Samu fiai közül három ment Amerikába, kettő visszatért, 
Samu utódai Beaver Fallsban élnek. 
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ALBERT. Kihalt székely család. Hermányi Dienes József tesz emlí- 
tést Albert Ferenc nevű formás legényről, aki Pető Orsolyát, Dienes Pé- 
ter esperes özvegyen maradt édesanyját, tehát Dienes József apai nagy- 
anyját vette el feleségül 1670 körül, s mint írja: „bé szálla nagyatyám 
házaiba és mindenébe”. Ferenc neve ott van az 1702–1715. évi össze- 
írásokban. Férfiágon még János és Mihály nevét ismerjük. János I. Rá- 
kóczi Györgytől hadiérdemért lófő-nemesi levelet nyert. 


ANTAL. Kihalt család. Péter 1602-ben a Básta-jegyzékben van fel- 
írva, György 1627-ben a falu bírója. Utoljára 1794-ben említik, amikor 
a falusbíróság évi határozata kimondja, hogy a női ágra szakadt „Antal 
Birodalom a hat Német fiak közt oszoljék egyenlő részekre”. 


ÁFRA. A hermányiaktól elütő szőke, szálas termetű János a múlt szá- 
zad végén Sepsibükszádból telepedett be. Pál nevű elődjük 1800 körül 
a gróf Mikó üveggyárához a Felvidékről behozott szakmunkások egyike 
volt. Ritka név. Egy 1492. évi oklevél Altemberger szebeni polgármes- 
ter feleségét, Áffra asszonyt említi, 1552-ben Eger vára védőinek egyike 
Affra Jakab volt. Kelemen Lajos úgy véli, a hermányi Áfrák is szász 
eredetűek lehettek. Jelenleg Viktor állami vadőr és családja él a faluban. 


BALA, BALÓ, BALLÓ. Ősi székely nemzetség. A hermányiak Kis- 
baconból származnak. Az 1702. évi összeírásban Bálint nevét találjuk, 
Pálmay az 1712. évi lustrajegyzékből említi először, de a család jóval 
előbbi, mert az 1715. évi adójegyzékben már öt hermányi Balót találunk, 
tehát hermányi honosságukat a XVI. századra vagy előbbre lehet tenni. 
Nemzetségük ősi fészkét Marosszéken kell keresni. A kerelőszentpáli csa- 
ta névjegyzékében és a Básta összeírásában a marosszékiek BALA né- 
ven szerepelnek; ez utóbbiban a baconiak és a csíkszentimreiek BALÓ 
nevet viselnek. Érdekes, hogy a marosszéki Baláknál használt keresztne- 
vek: Pál, Gáspár, Gergely, Ferenc, János, Bálint, a hermányi Balóknál 
évszázadok óta hagyományos nevek. Csíkban Csomortán, Szentimre, 
Szentkirály, Csicsó és Gyergyócsomafalva helységekben a Balókat mint 
ősi famíliákat tartják számon. Szétrajzott utódokat a magyar nyelvterü- 
leten mindenhol találunk, számos kitűnő férfit adtak a közéletnek. 


A falu egyik legnépesebb, anyagilag is erős családfája. 1848-ban 
Samu volt a székely határőr katonák helyi parancsnoka. Az ezred ren- 
deletére ő is segítséget adott Gábor Áron bodvaji ágyúöntéséhez. 


Az elszármazottak közül Mózes híres kovácsmester volt, műhelyé- 
ben 1900-ban fából és vasból kerékpárt készített, mellyel közel húsz kilo- 
méteres utat tett, akkor azonban a szerkezet a rossz úton összetört. 
Szíjakkal magára erősített szárnyakat is csinált, s azokkal egy fáról 
majdnem tragikusan végződött leszállást hajtott végre. Kivándorolt, az 
Egyesült Államokban jól menő autójavító műhelye volt. Utódja nincs, 
halála után a rokonok egy csomó pénzt kaptak. Beniam is vagyonos 
ember lett, családjával együtt Miamiban él. Jozsiás Szinajába költözött, 
unokája, László főpilóta; Románia képviseletében 1957-ben részt vett 
a skandináv légiszállítási vállalat által Koppenhága–Tokió között, az 
Északi-sarkon létesített légi útvonal felavatásán. Samu régeni tanító, há- 
rom fia Magyarországon pedagógus. Dénes fia László pilóta, repülőgép- 
modellező Déván, József fia József erdészeti tisztviselő Baróton, Lajos 
fia Lajos a vlahicai vasüzem laboratóriumának igazgatója. József (szőcs) 
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fiai közül András építészeti technikus Sepsiszentgyörgyön, Géza trak- 
torgyári tervező technikus Brassóban. A faluban 36 család lakik. 


BALOG. Ádám és András Vargyasról telepedtek be mint kovács- 
mesterséget űző családok 1845-ben. Utódok: Sándor, Lajos és fiaik csa- 
ládjai. Sándor mezőgazda, Lajos erdőőr, a fiatalok ipari állásban vannak. 


BÁLINT. Az anyakönyvben providus Bálint István neve 1786-ban 
tűnik fel. Jobbágyi helyzetük eredete nem ismeretes, az 1745. évi job- 
bágyösszeírásban nincsenek a hermányiak közt. Három családjuk az 
1848. évi jobbágyfelszabadítással jelentős földesúri birtok tulajdonába ju- 
tott. Közülük elsősorban András családja szorgalmas munkával, nagyobb 
mérvű állattartással jó módra emelkedett. A család András fia Józseffel 
fiágon kihal. 


BARABÁS. A falu egyik legrégibb székely családja. Törzsi szár- 
mazásuk a háromszéki Barabás nemzetség felé mutat, s Márkosfalva, 
Albis, Árkos és Lisznyó községek valamelyikéből származtak szét. Pál- 
may több Barabást említ, akik ezen ágak egyikébe sem sorozhatok, ezek 
közé tartozik a magyarhermányi származású Barabás Samu történetíró 
is. A családnév – szerinte – a zsidó „Barabasch” szóból származott. 
Oroszországban a tatárok közt is élnek székely származású Barabások. 
Ezek egyike 1885-ben Jekaterinográdból orosz nyelvű levelet küldött 
Barabás Miklós festőművésznek, amelyben megírta, hogy atyja a Kau- 
kázusban postaigazgató, de Háromszékről származnak. 


A hermányiak közül István a Básta-jegyzékben, Balas és Balint 
Bethlen Gábor 1627. évi lustrakönyvében található. A név ott van Ud- 
varhely- és Bardóc-fiúszék későbbi lajstromaiban is. Az anyakönyv 
nyitása idején, 1763–1769 között hét Barabás családfő fordul elő: Mo- 
ses, János junior, János senior, Sándor, Ferentz, Mihálly, Pál, ami népes 
családfára mutat. Az 1655. évi havasalföldi hadjáratban részt vett ti- 
zenegy hermányi közt Rákóczitól Barabás István és Bálint kaptak lófő- 
nemesi levelet, ettől kezdve nevük aláírását mindig kísérte a „Nemes 
Személy” jelző. 


Hermányi Barabás Samut 1821-ben választották Papolcra rektor- 
nak (igazgató-tanító és egyházi kántor). Kitűnő orgonista és zongorázó- 
mester, ezenfelül pedig híres orgonakészítő mester is volt. Az 1821–1851 
közti években szülőfaluján kívül 18 orgonát készített még Háromszék 
és Csík különféle felekezetű templomaiba. Annak idején ő tanította zon- 
gorázni Zágonban a Szentkereszthy bárókisasszonyokat is. 


Az orgonamester fia, Samu, az író 1855-ben született Papolcon, s a 
Székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban érettségizett. Érdeklődése a tör- 
ténelmi búvárkodás felé fordult. Budapestre kerülve Szilágyi Sándor 
történetíró, az Egyetemi Könyvtár akkori igazgatója felismerte képessé- 
gét, s maga mellé vette. 1880-tól három éven át állami ösztöndíjjal a bé- 
csi osztrák történelmi intézet hallgatója, majd a pesti egyetem segéd- 
tisztje lett, később ugyanott Jakab Elek halála után az erdélyi osztály 
vezetője és Szilágyi Sándor munkatársa. 


Dolgozatai a Századok, Hadtörténelmi Közlemények stb. évfolya- 
maiban és a Történelmi Tárban jelentek meg. Martinuzzi György éle- 
téről, Zrínyi Miklósról, I. Rákóczi Györgyről, a Frangepánok oklevél- 
táráról szóló és más munkái a magyar történetírás maradandó értékei. 
Érdemei elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1910-ben leve- 
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lező tagjává választotta. Élete vége felé, 1934-ben adta ki az Akadémia 
a Székely Oklevéltár című gyűjtemény VIII. kötetét, amelynek előszavá- 
ban írja: „Ide s tova ötven esztendeje, hogy e szerény kötet anyagát 
gyűjtögetni kezdettem. Hosszú idő és sovány eredmény.” A székely múlt 
nagy értékű anyaga (Bardócszék kiváltságlevele is ebben van közölve) 
azonban nem a sovány eredményt, hanem Barabás Samu feltűnést ke- 
rülő szerénységét mutatja. 


Fia, Béla dr. ügyvéd, közjegyző, képviselő volt. Gyermekei: Béla 
Bánffyhunyadon, Margit tanárnő Kolozsváron élnek. 


Barabás Máté főkáplár 1842-ben a hermányi határőrkatonák falusi 
kommendánsa volt, pecsétnyomdáján címer és ezen felirat van: „Magyar- 
hermányi Nemes Barabás Máté”. 


Az elszármazottak közül József fia, Barabás Baló András és csa- 
ládja az Egyesült Államokban Weirtonban (Ohio), Sándor fiai közül Sán- 
dor Erzsébetvároson, József Marosvásárhelyen él. A faluban Imre, Ru- 
dolf, Samu, József, Béla és családjaik az utódok. 


BEDŐ. Hermányi Dienes József 1758-ban emlékezik Bedő János bá- 
gyi papról: „Ez a Bedő János atyámfia vala.” Nincs tudva, hogy mi- 
némű atyafiság állt fenn köztük, csak annyi, hogy a Bedő család nem- 
zedékeken át a Dienesek ősi kúriájában lakott, mai tulajdonosa is Bedő- 
örökségképpen bírja. 1770-ben Sigmond, 1773-ban István van említve. 
Egy István 1848 novemberében a Gábor Áron ágyúit öntő bodvaji vas- 
gyárnál tevékenykedett. A család fiágon 1914-ben a Galíciában elesett 
Sándorral halt ki. 


BENCZE. Armalis Bentze Márton 1830 körül ide nősült be, utódai 
kis gazdaságuk mellett fazekassággal foglalkoztak, amelyet Lajos 1955-ig 
folytatott. Öt családban Lajos és fiai élnek. 


BENKŐ. A Benkő nemzetség hermányi ága Kisbaconból 1650 körül 
származott be. A hermányi adófizetők jegyzékében 1715-ben Péter van 
felírva, az 1776–1780. évi iratokban György, Sámuel, Péter, István és 
Lázár neveit találjuk. A falu tekintélyes, anyagilag erős családjainak 
egyike volt. Fiágon Sándorral 1946-ban halt ki. 


Benkő József történetíró és botanikus is e nemzetség sarja volt. 
Kelemen Lajos a következő érdekes jellemzést adja a Benkőkről. „A 
typus kétségtelenül a közös őseredet mellett szól, mert a kisbaconi Ben- 
kők is afféle csókaszemű, barna emberek, mint Benkő József volt. Ne- 
kem is volt Marosvásárhelyen egy kisbaconi Benkő Elemér nevű osz- 
tálytársam. Kék szemű, cigánybarna fiú volt. Benkő Károlynak, Csík-, 
Gyergyó- és Kászon- s utóbb Marosszék leírójának unokája. Ez is ha- 
sonlított Benkő Józsefhez, a híres író református paphoz. Barna színük 
alighanem besenyő örökség. Kék szemük pedig talán a határnevek ta- 
núsága szerint a székely székekben valaha élt s beolvadt északi szláv 
lakosság emléke.” 


BOCHKOR, BOTSKOR, BOCSKOR. Csík-, Kászon-székekbe szét- 
ágazott, őshonos, a közéletnek sok jeles embert adott székely nemzet- 
ség. Róluk Endes Miklós Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek leírásában 
bőven emlékezik. A hermányi ág 1650 körül Csíkszentkirályról telepedett 
be. Botskor András az 1715. évi adójegyzékben van felírva, hasonnevű 
fia 1757-ben a falu bírója. Az 1764–1774 közti években még József, 
István, Moses nevei fordulnak elő. Salamon és Dávid 1778-ban a bodzai 
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csatában esett el, András és Mihály török fogságban halt meg. 1811-ben 
„Botskor Mózes Hütös Polgár” a falusbíróság tagja. 


A hermányi ágból Nagybaconba átszármazott családok élnek: egy 
1843. évi családi irat igazolja, hogy János és Mózes „Nagy Batzanba 
laknak”. Gyula, Ferenc, Lajos, István, Sámuel családjai, illetve az utóbbi 
három utódai a faluban élnek. 


BOCZ. Köpecről származott, Hermányban kihalt család. Az 1702– 
1715. évi összeírások említik. György 1788-ban a bodzai csatában esett 
el. Utolsó tagjuk 1855-ben halt el. Nevüket egy kis erdőrész: „Bocz- 
kert” őrzi. 


BODA. Kisbaconból és Füléből származtak Hermányba. A kihalt kis- 
baconiak közül Demeter és Imreh nevét ismerjük 1627-ből, István lófőét 
1757-ből. A ma élő Bodák a neves fülei nemzetségből származnak. 
György 1796-ban nősült be. Ma Dénes és fia József családjai, néhai Sán- 
dor leányági utódai élnek. 


BOÉR. Vargyasról származnak. Közülük János nevét az 1715. évi 
összeírásból ismerjük; Sigmond nevű fiáé az első anyakönyvi bejegy- 
zés. 1805-ben István 80, Mihály 78, János 84 esztendős; egy peres ügy 
tanúiként szerepelnek. Ma Sándor, Imre és András családjai az utódok. 


BOGDÁN. István és fia nevét az 1745. évi jobbágyösszeírásból, Ist- 
ván molnárét az 1814-es, Tódor és fia Miklósét az 1827-es anyakönyvből 
ismerjük. Tódor gazdag ember volt, felesége ellopta több mint ezer 
forintját, s Szárazajtára, az apjához szökött vele. Érdekes kortörténeti 
adatot őriz 1852-ből ez ügyben a Miklós által a kerületi biztoshoz be- 
adott panaszlevél. Tódor elhalván, Miklósnak az asszony apja – rész- 
beni kártérítésül – két tehenet és hét juhot adott, s amikor a segítségül 
hívott bíróval az állatokat Hermányba hajtották, a bíró a tehenek egyi- 
két béterelte a maga udvarába, mondván, hogy „Szárazajtai jártáért 
megérdemli, melyet a Baróthi vásáron el is adott 80 váltóforintokért”. 
(Egy kaszásnapszám akkoriban 30 krajcár volt. – M. J.). Miklós juhász- 
ember, pakulár volt, s a bíró sógora is, felbuzdulván a könnyű vagyon- 
szerzési lehetőségtől, azon ürüggyel, hogy Miklós a juhaira nem adott 
elég túrót, midőn a ménescsorda a legelőről jött haza. a Miklós csikós 
kancáját magához hajtotta. Nem tudni az ügy végződését, de szomorú kép 
a forradalom leverése utáni sötét időkből. 


A faluban József, Sándor, Béla családjai az utódok, József fia Sán- 
dor Bácsfaluban, az elhalt Sándor fia József Brassóban, Béla fia Béla 
Bardócon, Sándor volt pü. főtisztviselő fia Németországban, ennek fiai 
Temesváron élnek. 


CSOG. A Fülétől északra létezett Dobó községben voltak ősbirtoko- 
sok. Dobót az 1602–1609 közti években feldúlták, felégették, lakói Fü- 
lébe és a szomszéd falvakba húzódtak le, azon időtájt szakadt ki a her- 
mányi ág is. Eredetüket kutatva Marosszék felé kell tekinteni. A Básta- 
jegyzékben Gegesen Chyok Mátyás és István, Csíkfalván Tamás és 
János neveit találjuk. A gegesiek, fülei–dobóiak és az ezek közül szét- 
ágazottak egy törzsből valók. Karácson Béla írja Thury József után: 
„Füle lakói egykor a Dunántúl éltek Füle és Kis-Füle községek kör- 
nyékén. Oklevelekben a családnév Chok, Cziok, Chyjok, Chyok, Csog 
változatokban fordul elő.” Hermányban Csog András 1702-ben, ugyazon 
Andreas Csog az 1715. évi adójegyzékben szerepel, Istvánt az anyakönyv 
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1764-ben, Ferencet 1765-ben említi. A 95 éves Sámuel ny. pap Désen, 
fiának, Eleknek leánya, Edit műfordító Neustadtban, a Német Szövet- 
ségi Köztársaságban élnek. A faluban 14 Csog család él. 


DOMOKOS, DAMAKOS. Székely nemes család. A szájhagyomány a 
hermányi Domokosokat Csernátonból származtatja. Zabola közelében volt 
egy, már csak a történelemből ismert Domokosfalva; onnan ered nem- 
zetségük. 1567-ben Csernátonban élt egy Domokos Domokos; névtársa 
Hermányban a húszas években halt meg. Az 1562. évi székely felkelés 
után jobbággyá tett Ferenc nevét 1577. évi oklevél, Mihályét és Lu- 
kácsét a Básta-jegyzék, másik Ferencét és Illyését egy 1627. évi levél 
őrzi. Ferenc 1655-ben I. Rákóczi Györgytől a havasalföldi hadjáratban 
lófő-nemesi levelet nyert. 1763-ban „Hérmányi Damokos András Nemes 
Személy” tanúként szerepel. Damokos Dékus 1777-ből van említve. Ma 
Sámuel, József, Gergely és családjaik élnek a faluban. 


DEZSŐ, DESEŐ. Gyergyószárhegyről származtak. Jakabot és Györ- 
gyöt Rákóczi 1655-ben lófőségre emeli. 1778-ban a bodzai csatában két 
Dezső legény esett el. A család Sámuellel fiágon kihalt. 


DIENES. Talán a falualapítók egyike. A család legelső ismert tagja, 
Antal Imre 1591-ben bardóci Jánosi Péterné jobbágya, s az 1562. évi 
székely felkelésben való részvétel miatt került szolgasorba. Az ő fia 
volt Imre Dienes, s Imre fiainál – András, Pál, István – lett vezeték- 
név a Dienes név, atyjuk keresztneve után. András 1627-ben a falus- 
bíróság tagja. Ükunokája, Istók az osztrák örökösödési háborúban el- 
veszvén, vele kihalt ez az ág. Pál utódai Vargyason élnek. István uno- 
kája, Péter ref. pap, akinek fia Hermányi Dienes József, a kiváló pap 
és író, a Nagyenyedi Demokritus szerzője. Ő azonban már Olaszteleken 
született, s atyja Hermányból való távozásával üresen maradt az ősi 
hajlék. Férfiágon az íróval ez az ág is kihalt, a család birtokai leányára, 
Rachelre szállottak, azokat Rachel férje, Mohai János zilahi pap eladta 
1784-ben. 


DIMÉN, DIMÉNY. Vargyasról származnak. Elődeik közül Istvánt 
mint özvegy Daniel Ferencné vargyasi jobbágy bíráját említik 1670-ben. 
Ugyancsak egy Istvánt (1834-ben) és egy Józsefet (1845-ben) találunk a 
hermányi anyakönyvben. A családból jelenleg József és fiai (három csa- 
ládban), valamint András élnek. 


FÚTATÓ. Eredetileg mint Daniel-jobbágyok Szabó nevet viseltek. 
Mostani Fútató nevük ragadványnév, ugyanis a család tagjai a her- 
mányi kis vasolvasztóknál, „fújtatással” foglalkoztak. A család Her- 
mányban maradt ága az 1945-ben hadifogolyként elhunyt Fútató Baló 
Gézával kihalt. A másik ágon János kivándorolt, fiai – János és Sán- 
dor – az Egyesült Államokban New Brightonban élnek. 


GÁL. Középajtai Gál András molnár 1875-ben vette kezére a falu 
malmát. Fia, Mihály 1899-ben szintén Hermányba költözött. Utódaik 
közül Dénes és Mihály családja a faluban, József Bácsfaluban él. 


GODRA. Gódra Román Tódor 1853-ban telepedett a faluba; unokája, 
István elhunytával a család kihal. 


GRABÁCZ. Regényes körülmények közt lett hermányi lakos a galí- 
ciai lengyel Grabácz Ferenc. A Bach-korszak vége felé mint Udvar- 
helyen szolgáló osztrák katona ismerkedett meg a hermányi Huszár 
Pető Anissal. Szolgálati ideje leteltével Hermányba jött, és innen ment 
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haza azzal, hogy családi dolgai elintézése után visszatér és egybekelnek, 
azonban a lengyel leányok közt is akadt szemrevaló, Ferenc otthon 
maradt. Huszár Anis megsejtette a veszélyt, s mivel nem olyan bor- 
dában szőtték, hogy egykönnyen másnak engedje át a daliás lengyel 
legényt, vett egy új pár csizmát, belepakolt egy átalvetőbe, az apjától 
megkapta egy tinó árát, s azzal egymagában útra kelt Galícia felé. 
Hetek múlva érkezett a Grabácz családhoz. Amikor túlestek a viszont- 
látás örömein – kiderült, hogy Ferencnek választottja van, azért nem 
ment vissza. Grabácz szülei az Anis betoppanásáig nem tudtak a leány 
létezéséről, ám néhány napi együttlét alatt nagyon megtetszett a serény- 
kezű szép székely leány, s az öreg Grabácz kijelentette, hogy a fia Anist 
kell hogy elvegye. A szülék kertészkedéssel foglalkoztak, s a fiatalok 
velük dolgoztak azon nyáron, ősszel az apa adott nekik két jó lovat, 
szekeret, arra felpakoltak s lejöttek Udvarhelyre, ahol hat évig a ka- 
szárnya-kantint vezették. A 67-es kiegyezés után Hermányba költöztek, 
gazdálkodtak, ők termeltek a faluban elsőnek törökbúzát. Utódot nem 
hagyván, a család ki is halt velük. 


GYÖRFY. József Kiskadácsról származott. Fia, János kovácsmester 
és annak fia, Béla családja él ma a faluban. 


HERMÁN, HERMÁNY. A Germán nevet viselő elődöket Szárazajta, 
Barót, Bardóc múltjából ismerjük. 1339-ben Herman László volt a széke- 
lyek ispánja. Bardócról 1577-ből Péter és György lófőket, Barótról Máté 
lófőt, Szárazajtáról a Básta-jegyzékből Györgyöt, Gergelyt, Bálintot is- 
merjük. Hermányban András az első, akinek a nevéről említés törté- 
nik, ő Bardócról 1760 körül jött. De korábban is kellett itt élnie ilyen 
nevű családnak; erre utalnak a több évszázados Hermánbükk, Hermán- 
patak határnevek. Ma József és családja, János, Sándor, András utódai 
élnek. 


INCZE. A család a háromszéki Incze nemzetségből származik. And- 
rás, György, István lófő, János nevét 1627–1737 közti oklevelekben ta- 
láljuk. József fiai közül János Miskolcon, József Kolozsváron, Samu fia 
Béla és ennek fiai: Zoltán, Sándor, József Budapesten élnek. Béla test- 
vérével, Samuval a család Hermányban fiágon kihal. 


KALABÉR. Jobbágyelődjüket a vargyasi Daniel családból nősült Bó- 
nis Samu hozta be Magyarországról felesége hermányi allodiális birto- 
kára, melyet a három Kalabér testvér a jobbágyfelszabadulást követően 
több évig haszonbérletben tartott, majd 1855-ben Bónis Barnabástól a 
belső telkekkel együtt megvásárolt. Nevük a karabély szóval függ ösz- 
sze. Karabéllyal, akkori népi kiejtéssel „kalabér”-ral a XVII. században 
és a Rákóczi szabadságharc idején szerelték fel a lovasságot. Névadó 
ősük valószínűen Rákóczi „kalabéros”-a volt. Kalabér József hermányi 
adószedőről írta Kollektor c. regényét Benedek Elek. 


E családból Sámuel volt kézdimartonosi tanító; fiai közül Samu 
Brassóban, a tragikusan elhalt László fia László gyógyszerész Kovász- 
nán, András fiai: András, Sándor, József, János Budapesten élnek. A 
faluban Sándor és József élnek jelenleg, fiági utód nélkül. 


KOMPORÁLY. Hermányi elődeik szerint Olasztelekről származnak, 
s mint az olaszteleki Márkók, olasz eredetű, székellyé vált ősrégi nem- 
zetség. Ezen a vonalon feltehető, hogy római kolónia maradványai le- 
hetnek, erre utal Olasztelek 1332-ből ismert neve. Ritka nevüket má- 
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sutt nem találhatni, csak e családfa szétágazottainál. A Básta-jegyzék- 
ben Telegdi-Baconból Komporál Bertalan, Ambrus és Ferenc, az 1614. 
évi lustrajegyzékben Kisbaconból Komporál Balás szerepel. Balázs utó- 
dai a XVII. század közepén telepedtek Hermányba. Bardóc-fiúszék ösz- 
szeírásaiban 1702-ben Kamplár János, 1715-ben Franciscus Compárai, 
Johanis Compárai nevei találhatók a hermányiak közt. Az 1765–1779 
közti években Mihály, Mózes, István vannak anyakönyvbe jegyezve. Ez 
utóbbiak valamelyike építette azon kőházat, amelyik ma a Máthé csa- 
ládé. Ez a templom után a falu legrégibb épülete, egyik tetőgerendáján 
ezen felirat olvasható: 


„Áldott legyen ez a nyár, melyben épült ez a ház, 
Aki ezen ki s bé jár, boldog életet vár. 
Renováltatott 1821. 16-ik Junii Nemzetes Komporály Lsitván által 
és veje Máté Györgyel és Juliánna leányával.” 


Hermányi Komporály József 1828-ban Száldoboson lakik. 
A családból Samu és fia: Endre Budapesten, István Brassóban, en- 


nek fia: István (orvos) Aradon lakik, Mózes fiai közül Vilmos városi 
tisztviselő Nyíregyházán, Viktor erdészeti tisztviselő Baróton, József 
fia Vilmos megyei statisztikai igazgató Sepsiszentgyörgyön. A faluban 
12 család az utód. 


LÁZÁR. Bardóci Lázár István 1859-ben lépett házasságra a seges- 
vári csatában 1849-ben elesett Pető Ádám főhadnagy leányával, Rózá- 
val. A faluban András és Árpád családjai az utódok. András két fia 
közül Vilmos Baróton, Imre Bükszádon él. 


LŐRINCZ. A székelydályai Lőrinc nemzetségből a XVII. században 
telepedtek be. Bardóc-fiúszék jegyzékeiből 1702-ben Lőrincz György, 
1715-ben Lőrincz Istvánné nevei ismeretesek. A családot József és fia 
József, idősebb János, Sándor, György fiai: János és György képviselik. 
Mózes fia Mózes az Egyesült Államokban New Brightonban, György fia 
Mózes Tusnádfürdőn, idősebb János fia Imre Brassóban él. 


MÁTHÉ. A vargyasi Máté nemzetség hermányi ága. Balázs 1690 
körül lett a falu lakója, ahol adomány révén vagy más jogon egy tel- 
jes lófőséget birtokolt. A Máthé nemzetségnek a XVII. századból há- 
rom nemesi levele van, egyiket Balázs nagyatyja, Máthé Gáspár és fiai: 
György, Gergely, János és Boldizsár nyerték – utódaikra kiterjedőleg 
– Apafi Mihálytól 1671. május 14-i keltezéssel. Balázs hermányi bir- 
toklása is ezzel függ össze, neve Bardóc-fiúszék adófizetőinek 1715. évi 
jegyzékében „armalista” jelzővel van beírva. 


A hermányi ágból említhetők: Sámuel pap 1742, Mózes megyebíró 
1792, János postamester 1830, Lőrinc falu jegyzője 1853, Sándor ref. 
pap 1943. Az említett Lőrinc a Szeben megyei Szelindekre távozott, 
utódai Szelindeken és Szebenben élnek. Ma János és fiai közül Já- 
nos és Dénes családjaikkal a faluban, Sándor Brassóban, István Baró- 
ton élnek. 


MOLNÁR. Ilyen névvel két família ismeretes. Az egyikből Her- 
mányi Molnár István 1745-ben Daniel Lőrinc jobbágyaként van említve. 
E családból Magyarországon és az Egyesült Államokban élnek utódok. 
A faluban Vilmos és András, valamint gyermekeik élnek. 
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A másik család utódai közül Péter Székelykeresztúrra költözött, La- 
jossal helyileg ez az ág kihalt. 


A család egyik tagjáról 1909-ből maradt humoros ízű feljegyzés. 
Molnár József, aki hermányi fazekasmester volt, kétkerekű kis sze- 
kérrel hordotta a lakása fölött emelkedő Barnahágó nevű dombról az 
agyagot. Ilyen útra indulván a papi lakás előtt az öntelt pap meg- 
szólította: 


– József atyámfia, talán esztena költöztetni megyen? 
Az élénk szellemű, szókimondó József bátyánkat szerfölött meg- 


sértette a gunyoros hang, s – fatálhoz fakanál illik – így vágott visz- 
sza: 


– Én nem, tiszteletes úr, mert nekem nincs esztena juhom, hanem 
a faluban azt beszélik, hogy a papunk megbolondult, küldnek, hozzak 
mást helyette. 


Ezzel a párbeszéd véget ért, de Erdővidéken sokáig mulattak rajta. 
NAGY. Két Nagy nevű család is van. Egyikből Márton és Lukács 


1627-ben a falusbíróság tagjai. A temetőből muzeális tárgyként védett 
helyre vitt hat koporsó alakú fekvő sírkő egyike a Nagy Ábelé. A csa- 
lád egy másik tagja, Ábrahám híres malomépítő mester volt, vele ez a 
család 1866-ban kihalt. 


A másik nemzetség Szárazajtáról jött Hermányba. Fiágon András- 
sal ez a család is kihalt a faluban. Az eltávozottak: András fiai, Vilmos 
és Sándor Berethalomban, József fiai közül József és Ernő Héjjasfalván, 
Béla Segesváron, Ferenc fiai közül Béla Homoródalmáson, Károly Ud- 
varhelyen él. 


NÉMET, NÉMETH. Nevükkel a régi okmányokban gyéren találko- 
zunk. A Básta-jegyzék tízezernyi neve közt csupán a Keresztúr széki 
Csekefalván fordul elő. Hermányi Dienes József feljegyezte, hogy a her- 
mányi eklézsiában volt két pergamenre írott pápai levél, de azok elégtek 
egy Németh Ferenc nevű pápista ember házánál, aki „pápista és szüle- 
tett német volt”. Egy 1755. évi peres iratban János, Sámuel, Illyés és Má- 
tyás nevei mellett a „libertinus” jelző áll, tehát ők az 1562. évi felke- 
lés miatt kerültek jobbágysorba, s 1599-ben kapták a szabad nevet. 


Jelenleg 10 család van a faluban. Lajos fia Sándor kereskedelmi 
tisztviselő Apácán, Mária fia Sándor Budapesten, az Argentínában el- 
halt másik Lajos fia Gábor Brassóban él. 


PÁL. A hermányi Baló családból nősült zsombori Pál András fia 
István és családja a faluban, fia, Imre és családja Sepsiszentgyörgyön él. 


PETŐ, PETEŐ, PETTHEŐ. A székely Pető nemzetség hermányi ága, 
családnevük eredetileg személynév volt, mint ilyen először I. Béla (1060– 
1063) és I. László király idején (1077–1095) fordul elő. Pető nádor- 
ispánságot és birtokadományt kap; birtokán Petőháza néven (Sopron me- 
gye) község alakult. A szomszédos Zalában Petőhenye, Vas megyében 
Petőmihályfa községek vannak, ez utóbbiban számos Pető család él. A 
Básta-jegyzékben Háromszék, Csík-, Marosszék 13 falujából 19 Pető van 
felírva, a háromszéki Petőfalváról viszont egy sincs. 


Az 1614. évi lustrajegyzék a hermányiakat Peteő, az 1627–1838. 
évek közötti források Pető néven írják. A Básta-jegyzékbe Jakab, Pál, 
Péter, András vannak felírva. Péter és Bálint 1627-ben a falusbíróság 
tagjai. Másik Bálint és János 1655-ben Rákóczi Györgytől a ploieşti-i 
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táborban kaptak lófő-nemesi levelet. 1715-ben a hermányi 52 adózó csa- 
ládból 19 a Pető famíliához tartozott. A helyi iskola első tanítója 1760- 
ban Pető György. 1843-ban „Mivel Három Törzsökre széledt a família 
sok számmal” – a nemzetségi vagyont három egyenlő részekre osztot- 
ták. A nemzetség a faluban 31 családot számlál. Peteő Sándor ny. pü. 
főtisztviselő és fia, Sándor minisztériumi főtisztviselő Budapesten, a 
tragikusan elhalt két testvér: Fábián és Mózes családjai – Fábián fia 
Pál, Mózes fia László – szintén Budapesten, Pető Sándor tanár Sepsi- 
szentgyörgyön, fia, Zsolt orvostanhallgató Marosvásárhelyen, Pető Lajos 
erdészeti tisztviselő Baróton él. 


SZABÓ. Szárazajtai Szabó György 1836-ban nősült be a hermányi 
Baló családba. A ma élő Lajossal, akinek fiú utódja nincs, Hermányban 
kihalnak. István ny. tanfelügyelő Székelyudvarhelyen él, Dénes volt 
tanító gyermekei: Zoltán tanár Maroshévízen, István tanító Görgényben, 
Éva tanárnő Somosdon. 


SZAKÁCS. Bardócról származnak. Először 1801-ben József nevét ta- 
láljuk az egyházi anyakönyvben. Jánosnak hét fiával megsokasodott a 
család. Jelenleg a faluban hat család él. Gyula fiai: Gyula és András 
Csíkszentsimonon. Lőrinc fia István Sepsiszentgyörgyön él. 


TÓKOS. Bardóci Tókos András mint örökbe fogadott gyermek lett 
hermányi lakos. Utódai közül Imre családja a faluban, fia, Imre Baró- 
ton él. 


VIRÁG. A csíkszéki Virágok elszármazottai. András fiai: András és 
családja Hermányban él, Vilmos és családja Bükszádon. 


SIGMOND, ZSIGMOND. Háromszékről származott székely nemzet- 
ség. Hermányban János fia János születéséről 1777-ből van jegyzék. Az 
anyagilag erős, faluvezető családok egyike; számos tanult embert adtak 
a közéletnek. A faluban nyolc család él. Az eltávozott Zsigmond Albert 
vasúti tisztviselő volt Brassóban, leszármazottai kiterjedt családfát alkot- 
nak Budapesten. Albert pü. biztos volt, leánya tanítónő, József tanító 
volt, fiai: Béla ügyvéd volt, Albert pü. tanácsos, Endre mérnök, Gáspár 
tanár, ennek fia. Albert mérnök. Béla igazságügyi miniszteri főtanácsos, 
ennek gyermekei: Béla vegyészmérnök, ennek fia, ifj. Béla mérnök, és 
testvére Éva; Attila legfelsőbb bírósági tanácselnök, ennek fiai: ifj. At- 
tila vegyészmérnök, és Géza; Gyula miniszteri tanácsos, fiai: ifj. Gyula 
közgazdász Svédországban, Csaba gépészmérnök. Leányok: Izabella kéz- 
műipari szakiskolát végzett, Sarolta tanítónő, Etelka tanárnő, Emília 
postatisztviselő. Dénes fia Sándor, ny. festékgyári igazgató Argentíná- 
ban, Buenos Airesben él. 


Az újabb időben beszármazott családok a következők: 
Nagybaconi CSEKE. Márton és fia Sándor, Rudolf és fia Rudolf 


családjaik. 
Nagybaconi KERESZTES. Sándor, Péter és Péter fia János család- 


jaikkal. 
Fülei DEÁK. Ferenc és családja. 
Bibarcfalvi ILYÉS. Sándor és családja. 
Bibarcfalvi KOPACZ. László és családja. 
Zetelaki BÍRÓ. Gábor és családja. 
OLTEÁN. György és családja. 
SELLER. István és János családjaikkal. 
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KESZI HARMATH SÁNDOR 


NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEK KALOTASZEGEN* 


A NÉPESEDÉS NÉHÁNY HAZAI ÉS VILÁGJELENSÉGE 
 
 
A népesedés egyike azon kérdéseknek, amelyek jelenleg az emberi- 


ség érdeklődésének középpontjában állanak. Ennek főbb okait a követ- 
kezőkben összegezhetnők: 


Az emberiség természetes szaporodása évszázadunkban nagyon meg- 
gyorsult, s ennek legfőbb okát az általános halandóság nagyméretű csök- 
kenésében kell keresnünk. Míg a középkorban és az újkor elején az 
emberiség megkétszereződése még csaknem egy évezredet vett igénybe, 
következő megduplázódásához a XVIII. és XIX. században már csak 132 
évre (1757—1889), illetve 72 évre (1889—1961) volt szükség. Az ezt kö- 
vető megkétszereződés az 1970-es évek elején készített népesedési elő- 
rejelzések értelmében 1997-re várható, s mindössze 36 évet vesz majd 
igénybe. Meg kell mondanunk, hogy az azóta lezajlott népesedési moz- 
galmak nem igazolták az utóbbi demográfiai előrejelzést. A népesedés 
növekedésének üteme világméretekben az 1970. évi 1,9%-ról 1,64%-ra 
csökkent, s az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalának 
becslése szerint ez az ütem 1985-re 1% alá fog zuhanni. Ezek az adatok 
azt jelentik, hogy a Föld jelenlegi több mint 4 milliárdos lakossága az 
ezredfordulóra 5,4 milliárd főre emelkedik majd, nem pedig az 1970-ben 
előrevetített 6,3 milliárdra. Ez a 900 milliós különbözet megfelel Észak- 
Amerika, Latin-Amerika és Nyugat-Európa jelenlegi lakosságának. Ennek 
ellenére megállapíthatjuk, hogy a Föld lakossága újabb megduplázódá- 
sának időszaka hosszabb lesz ugyan az előrejelzettnél (36 év), de nem 
lesz olyan hosszú, mint az azelőtti (1889—1961 közötti) volt. 


A Föld lakosságának ez a nagyarányú növekedése világméretekben 
és az egyes országok viszonylatában is számos kérdést vetett fel. Az 
egyik legtöbbet hangoztatott kérdés: Vajon Földünk el tudja-e tartani 
a megnövekedett népességet? Az említett kérdés lényegében a malthu- 
siánus félelmek újabb megfogalmazása, s felvetését látszólag alátámaszt- 


                                                        
* Az adatokat KESZI HARMATH SÁNDORNÉ MORAVSZKY EDIT és MIK- 
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ják az egyes országokban időnként jelentkező éhínségek és az alultáp- 
láltság, főleg a gyermekek gyengéntápláltsága (mindenekelőtt a fehér- 
jehiány). 


Amint az 1974. évi bukaresti Népesedési Világkonferencia dokumen- 
tumaiból kitűnik, a konferencián részt vevő országok „néhány képvi- 
selője nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a szegénységnek és nélkülö- 
zésnek nem a népesség gyors növekedése a fő oka. Az ember nemcsak 
fogyasztó, hanem termelő is, és a népességet a legértékesebb erőforrás- 
nak kell tekinteni.”11 A kritikus probléma tehát a mezőgazdasági terme- 
lés fejlesztése és nem a népesség növekedése. A FAO — az ENSZ Élel- 
mezési és Mezőgazdasági Szervezete — még az elmúlt évtized elején 
megállapította, hogy az új földek megművelésével, továbbá a gazdasá- 
gilag elmaradott országok terméshozamának a fejlett országok színvo- 
nalára való emelésével minden különösebb technikai újítás nélkül a je- 
lenleginek mintegy háromszorosára emelhető a világ mezőgazdasági ter- 
melése. Ha a termelési szint jelenlegi felső határát sikerülne a Föld 
egész 3,5 milliárd hektárnyi mezőgazdasági területén elérni, akkor csak 
a most mezőgazdasági használatban levő terület is kereken 38 milliárd 
embert tarthatna el. Az emberiségnek tehát nem kell választania a 
nyomor, az éhínség vagy számbeli csökkenése között. Életszínvonalát 
jelentős mértékben megnövelheti — szaporodása mellett is —, ha szaka- 
datlanul növeli, bővíti a termelést. 


Az utóbbi években a marxista demográfiai irodalom is foglalkozott 
a „népességi optimum” kérdésével, s azt az alapvető gazdasági változók- 
hoz viszonyított növekedési, reprodukciós ütemként fogta fel. Ezek sze- 
rint a népességi optimum fogalmába a népesség kor szerinti tagozódása 
is beletartozik, hiszen a növekedés üteme végső soron korszerkezetét is 
meghatározza. Ennek viszont több szempontból kell „optimálisnak” len- 
nie: a népesség újratermelése szempontjából, az anyagi javak terme- 
lése és elosztása szempontjából stb. 


A gazdasági növekedés és a demográfiai növekedés között dialek- 
tikus kölcsönhatás áll fenn, melyet a szakirodalom demo-ökonómiai kor- 
relációnak nevez. A gazdaság viszonylatában a népességnek kettős jel- 
lege van: egyrészt termelője, másrészt fogyasztója az anyagi javaknak. 
Amíg azonban a javak termelésében a népességnek csak egy bizonyos 
része vesz részt (a dolgozó, a munkabíró népesség), addig a termelt ja- 
vak fogyasztója a népesség egésze. Következésképpen — egyébként vál- 
tozatlan körülményeket feltételezve — minél kedvezőbb az arány a 
kereső és az eltartott népesség között, annál magasabb az egy főre eső 
nemzeti jövedelem, s annál magasabb az életszínvonal. A kereső—eltar- 
tott arány nagymértékben a népesség korstruktúrájától függ. 


Az eddig elmondottak tükrében érthetjük meg igazán pártunk és 
államunk népesedési politikáját, amely a XI. Pártkongresszuson elfo- 
gadott programban a következőképpen összegeződik: „... megfelelő intéz- 


                                                        
1 A bukaresti Népesedési Világkonferencián elfogadott Világnépesedési Ak- 


cióterv. Demográfia (Népességtudományi folyóirat). 1974. 3—4. szám. 394. lap. 
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kedéseket teszünk a normális demográfiai szaporulat biztosítására, a 
lakosság helyes korcsoport-arányának a kialakítására, népünk fiatalsá- 
gának fenntartására. Következetesen alkalmazni fogjuk a születési arány- 
szám növelésére irányuló politikánkat, a gyermekek és a sokgyermekes 
családok támogatását, hogy 1990-ben Románia lakossága elérje a leg- 
alább 25 millió főt, a 2000. évben pedig a körülbelül 30 milliót.”2 


Ez a népesedési politika felel meg a társadalmunk gyors ütemű fej- 
lesztése támasztotta objektív követelményeknek, csakis így tudjuk törté- 
nelmileg rövid idő alatt felszámolni hazánknak a fejlett országokhoz 
viszonyított lemaradottságát. 


A pártprogramban leszögezett feladatokkal összhangban, hazánk de- 
mográfiai szakemberei különböző demográfiai mutatók segítségével 
konkretizálták a fenti célkitűzéseket: 


— Az előrejelzett periódus alatt fenn kell tartani az 1,2—1,4-es 
bruttó reprodukciós együtthatót, ami annyit jelent, hogy egy nőnek 
propagatív évei alatt hipotetikusan átlag 2,4—2,8 gyermeket kellene 
szülnie.3 


— A népesség növekedési ütemének el kell érnie az 1,1%-ot, ami 
családonként mintegy 2,8 gyermeket jelentene.4 


— Hazánk viszonylatában elfogadható lenne egy 1,1%-os nettó rep- 
rodukciós együttható, párosulva az általános halandóságot kifejező, szü- 
letéskor várható 70—72 éves átlagos élettartammal.5 


Az 1977. január 5-i népszámlálás ideiglenes eredményei a kitűzött 
célok realitását és megvalósíthatóságát igazolták. Az ország lakossága 
az 1966. március 15-i népszámlálás óta 2 456 253 fővel, azaz 12,9%-kal 
gyarapodott. A növekedés üteme évi 1,1% volt, az ezer lakosra számí- 
tott születési arányszám átlaga 20,8. Az átlagos élettartam csaknem 
elérte a 70 évet.6 


Egy másik jelenség, amely a népesedési kérdéseket napirenden tart- 
ja, az a tény, hogy az egész világion nagy átalakulások történtek a vá- 
rosiasodás foka és növekedése terén. A folyamat nem ma kezdődött. 
A városi lakosság — csak a húszezer lakost meghaladó településeket 
számítva — másfél évszázad alatt (1800—1950 között) huszonhatszoro- 
sára emelkedett, az azóta eltelt negyedszázadban pedig (1950—1975 kö- 
zött) hozzávetőlegesen több mint kétszeresére emelkedett. Ez a növe- 
kedés nagyobb, mint a történelem folyamán bármikor. 


Tanulságos ennek a növekedésnek a jelenségébe részletesebben is 


                                                        
2 A Román Kommunista Párt XI. Kongresszusa. 1974. november 25—28. 


Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1975. 601. lap. 
3 I. Marinescu: Creşterea populaţiei şi dinamismul forţelor productive ale 


societăţii. Revista de statistică, 1974. 7. szám. 1. lap. 
4 Roman Moldovan: Populaţia, factor activ al creşterii economice. Viitorul 


social, 1975. 2. szám, 216. lap. 
5 Dr. Vladimir Trebici: Îmbătrînirea demografică a populaţiei României. 


Viitorul social, 1972. 1. szám. 186. lap. 
6 Közlemény az 1977. január 5-i népszámlálás és lakásösszeírás ideiglenes 


eredményeiről. Előre, 1977. június 15. 
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belepillantani. A világ 8 nagy övezetének városi lakossága 1960—1971 
között (%-ban kifejezve) a következő növekedést mutatja7: 
 


 
Övezetek 


A városi lakosság aránya az övezet 
összlakosságában 


 
A városi lakosság évi 


növekedési rátája 1960 1971 


Kelet-Ázsia 22,61 29,56 4,54 
Dél-Ázsia 18,02 20,70 4,10 
Európa 58,19 63,56 1,73 
Szovjetunió 49,49 57,14 2,71 
Afrika 17,99 22,25 4,69 
Észak-Amerika 69,65 74,31 2,03 
Latin-Amerika 48,40 56,21 4,42 
Ausztrália 65,51 67,75 2,43 
Románia 32,1 40,8 3,40 


Az 1977. január 5-i népszámlálás ideiglenes adatai értelmében ha- 
zánk városi lakossága az összlakosságnak már 47,5%-át tette ki. 


A városiasodást erőteljes vándorlási folyamat kísérte és kíséri. Az 
1966. évi népszámlálás adatai értelmében hazánk közel hatmillió la- 
kosa más helységben élt, mint ahol született. Következésképpen a la- 
kosság csaknem egyharmada élete során legalább egyszer lakóhelyet vál- 
toztatott. A lakóhelyet változtató egyének száma azóta is évről évre 
növekszik: 1968-ban országos viszonylatban 287 657 egyént, 1973-ban 
viszont már 375 107 egyént érintett a belső vándorlási mozgalom. 


A vándorlási mozgalom lényegében követte és követi a lakosság fog- 
lalkozási szerkezetében végbement változásokat: a munkaerő egy ré- 
szének áthelyeződését a mezőgazdálkodásból más termelési ágakba. A 
lakosság foglalkozási szerkezete pedig 1950—1975 között országos vi- 
szonylatban a következőképpen változott meg8: 
 


Termelési ág Összfoglalkoztatottak %-ban 
 1950 1960 1970 1975 
Ipar és építkezés 14,2 20,0 30,8 38,7 
Mezőgazdaság 74,1 65,4 49,1 37,8 
Más nemzetgazdasági ágak 11,7 14,6 20,1 23,5 


 


Ezek az adatok a társadalmi munkamegosztás kiszélesedésének fo- 
lyamatát tükrözik, s megvilágítják a nemzetgazdaságunk fejlesztésében 
elért eredményeinket. Arról van ugyanis szó, hogy a mezőgazdasági 
munka termelékenységének növekedésével — a munkaerő felszabadu- 
lása nyomán — a társadalomnak több ideje jut másfajta, nem élelme- 
zési szükségleteinek kielégítését szolgáló javak termelésére. A fenti ada- 
tok alapján tehát az életszínvonal emelése, szükségleteink gazdagabb 
kielégítése tekintetében elért eredményeinket is lemérhetjük. 


                                                        
7 Ing. I. Measnicov, Dr. I. Hristache, Dr. VI. Trebici: Demografia oraşelor 


României. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977. 46. lap. 
8 Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România. 1976. Direcţia centrală 


de Statistică, 66—67. lap. 
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Valamely ország fejlettsége és nemzetgazdaságának szerkezete kö- 
zött szoros kapcsolat áll fenn. A társadalmi munkamegosztás arányai 
lényegében azt a civilizációs fokot, szintet jelzik, amelyre az illető or- 
szág történelmi fejlődése során eljutott. A mezőgazdaságban dolgozók 
aránya néhány európai országban és az Egyesült Államokban jelenleg a 
következő szinten áll9: 
 


 Összfoglalkoztatottak %-ban 
Románia 36,2 
Lengyelország 30,6 
Spanyolország 22,0 
Csehszlovákia 15,0 
Olaszország 15,0 
Német Demokratikus Köztársaság 11,3 
Hollandia 6,5 
Amerikai Egyesült Államok 3,8 


A fejlett országokban a mezőgazdasági dolgozók aránya 10% alatt 
van. Az előrejelzések értelmében hazánkban is várható a mezőgazda- 
sági munkaerő további felszabadulása, mégpedig annak arányában, aho- 
gyan emelkedni fog ebben a termelési ágban a munka termelékenysége 
s csökkenni fog a termelés munkaerőigénye. 


A jelenlegi ötéves terv során (1976—1980) az összes nemzetgazda- 
sági ágak fejlesztése alapján 1 000 000—1 200 000 új munkahely léte- 
sül, ennek 60%-a az iparban. Így 1980-ban az iparban és az építkezése- 
ken foglalkoztatottak a dolgozó lakosság 47—48%-át, a mezőgazdaság 
viszont már csak 27—28%-át teszik ki. 1990-ig továbbfolytatódik majd 
a munkaerő áthelyeződése az ipar és a többi nem mezőgazdasági tevé- 
kenység felé, s így 1990-ben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak ará- 
nya mintegy 12—15%-nyira fog csökkenni.10 


A fentebb vázolt népesedési mozgalmak hazánk minden területét 
érintették és érintik. Közülük jelen tanulmányban azt a területet vá- 
lasztottuk ki, amely a Kis-Szamos, a Sebes-Körös felső folyása, a Ka- 
pus-, a Nádas-, az Almás- és a Kalota-patak mentén fekszik, s amelyet 
az olvasó Kalotaszeg néven ismer.11 Ezen a területen 17 közigazgatási 
alapegység található, mégpedig 1 város: Bánffyhunyad, és 16 község: 
Bács, Csucsa, Egeres, Gorbó, Gyalu, Gyerőmonostor, Kalotaszentkirály, 


                                                        
9 Scînteia, 1978. március 11. 
10 A Román Kommunista Párt XI. Kongresszusa. 1974. nov. 25—28. Politikai 


Könyvkiadó, Buk. 1975. 715, 734. lap. 
11 Kalotaszeg meghatározásánál Kós Károly útmutatásait vettük alapul: „Ka- 


lotaszeg az a terület, mely a Kolozsvár—nagyváradi vasútvonal, illetőleg országút 
közén és két oldala mentén Kolozsvártól egészen Csucsáig terül el és amelyet 
délen a Gyalui-havasok északi, nyugaton a Vlegyásza-havas és a Meszes-hegylánc 
keleti lába foglalnak be. Ehhez az egységes, eléggé zárt és kelet-nyugati húzó- 
dású területhez délfelé vékony nyúlványban csatlakozik még néhány falu a Gyalu— 
járai út mentén egészen Alsójáráig, melyeket néprajzilag szintén Kalotaszeghez 
kell számítanunk” (Kós Károly: Kalotaszeg. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 
1932. 9. lap). 
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Kiskalota, Kissebes, Körösfő, Nagykapus, Tordaszentlászló, Szászfenes, 
Alsófüld, Középlak, Váralmás. Az első 13 község Kolozs megyéhez, az 
Utóbbi három pedig Szilágy megyéhez tartozik. 


A NÉPESSÉG SZÁMBELI ALAKULÁSA 


A felsorolt közigazgatási egységek kiterjedése 1562 négyzetkilomé- 
ter12, 102 falut tömörítenek magukba; a lakosság összlétszáma 1975. jú- 
lius 1-én 93 684 fő volt. A terület népsűrűsége 59,98 fő/km2, tehát ala- 
csonyabb a Kolozs megyei (104,6) átlagnál. A falvak13 lélekszám sze- 
rinti megoszlása 1975-ben pedig a következő volt: 
 


 
Lakosság szerinti nagycsoport 


Falvak Lakosság 
száma % száma % 


200 fő alatt 9 8,82 1508 1,61 
201–500 fő között 27 26,47 9739 10,40 
501–700       ,, 16 15,69 8806 9,40 
701–1000     ,, 24 23,53 19819 21,16 


1001–2000      ,, 19 18,63 27215 29,05 
2001–3000      ,, 4 3,92 10148 10,83 
3001–5000      ,, 2 1,96 9092 9,70 
5000 fő fölött 1 0,98 7357 7,85 


Összesen 102 100,00 93684 100,00 


Az átlagos helységlélekszám 918. A legnagyobb település Bánffy- 
hunyad város (7357 lélek); a falvak közül a legnagyobb lélekszámú 
Gyalu (4824) és Szászfenes (4268), a legkisebbek: Andrásháza (139), Nádas- 
daróc (158), Erdőfalva (191), Jákótelke (193). Amint a táblázatból ki- 
derül, a lakosság több mint 60%-a a 701—3000 lelket számláló helysé- 
gekben tömörült. 


A népesség számbeli változása, a népsűrűség és népszaporodás 1930- 
tól a következő képet mutatja: 
 


Év A 
népesség 


száma 


1 km2-re eső 
népsűrűség 


1930 évi Előző 
időponti 


Tényleges 
szaporodás 
vagy fogyás 


Átlagos éven- 
kénti szapo- 
rodás,illetve 


fogyás %-ban 
(ütem) 


népesség %-ban 


       1930 90274 57,85 100,0 – – – 
1956 90442 57,90 100,2 100,2 + 168 +0,01 
1966 91236 58,41 101,1 100,9 +794 + 0,10 
1971 94858 60,73 105,1 104,0 +3622 + 0,80 
1975 93684 59,98 103,8 98,8 –1174 –0,30 


                                                        
12 Egyes szerzők Kalotaszeg kiterjedését a „muszuj” viseletének elterjedési 


határához kötik. Azt mondják: „Kalotaszeg addig terjed, míg a muszuj ér.” 
13 A tanulmányban különbséget teszünk a falu és a község fogalma között. 


A község hazánkban közigazgatási alapegységet jelent, s többnyire több falut tö- 
mörít. 
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A fentiekből kiderül, hogy Kalotaszeg népessége 1930-hoz viszo- 
nyítva számbelileg alig változott. Ugyanezen időszak alatt Kolozs megye 
népessége 46,21%-kal, az országé 48,76%-kal emelkedett. 


A megyei, illetve az országos növekedéstől való eltérés, lemaradás 
okának kiderítése érdekében megvizsgáltuk, hogy a népesség fejlődé- 
sére milyen hatást gyakorolt a természetes szaporulat, illetve a vándor- 
mozgalom. Az alábbi táblázat és grafikon (a 26. lapon) a vizsgált terület 
tényleges, teljes szaporulatát mutatja be ezrelékben, 1968—1974 között, 
felbontva az arányszámot az azt meghatározó két tényezőre: a természe- 
tes szaporulatra és a vándorlási különbözetre. 
 


 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Természetes 
szaporulat 


13,05 9,96 9,57 6,27 7,20 4,81 7,05 
Vándorlási különbözet –0,91 –7,42 –2,64 –5,44 –7,44 –10,29 –12,86 
Teljes szaporulat 12,14 2,54 6,93 0,83 –0,24 –5,48 –5,81 


Adataink azt bizonyítják, hogy a vizsgált területen a népesség szá- 
mának alakulására mindkét tényező jelentős hatást gyakorolt. A ter- 
mészetes szaporulat, vagyis a születések és a halálozások egyenlege a 
terület népességnövekedésének irányában hatott. Amennyiben csak ez 
a tényező befolyásolta volna a népesség számának alakulását, a vizsgált 
terület népessége évi 0,67%-os ütemben növekedett volna. A vándor- 
lási különbözet, vagyis a betelepülők és az elvándorlók egyenlege vi- 
szont a vizsgált terület népességének csökkenése irányában éreztette 
hatását. 1971-től kezdődőleg a vándorlási különbözet meghaladta a ter- 
mészetes szaporulatot, azaz az elvándorlás olyan méreteket öltött, hogy 
a terület lakosságának csökkenését eredményezte. Amennyiben a né- 
pesség alakulására csak ez a tényező hatott volna, a vizsgált terület 
népességének évi 0,56%-os ütemben kellett volna csökkennie. 


A két tényező együttes hatásának eredményeként a vizsgált idő- 
szakban (1968—1974 között) a népesség 0,11%-os ütemben fejlődött. 


Az elmondottakból kitűnik, hogy Kalotaszeg népessége számbeli fej- 
lődésének lemaradása a megyei, illetve az országos átlagtól, nemcsak a 
természetes szaporulat alacsonyabb szintjében, hanem főleg a lakosság 
elvándorlásában keresendő. 


Mivel a vidék agrár jellegű, települései a vándormozgalomban főleg 
a népességkibocsátó szerepkört töltik be, a befogadó szerepkört a Ka- 
lotaszeg közvetlen közelében elterülő Kolozsvár-Napoca municípium 
játssza. 


De a vizsgált időszakban maguknak e falvaknak a népessége sem 
egyformán fejlődött. Ezt (tanúsítják a népesség fejlődésének falvankénti 
megoszlására vonatkozó adatok (táblázatot lásd a 27. lapon), amelyekből 
kiderül, hogy mindössze a helységek egyharmada növekedett, kéthar- 
madának lakossága viszont csökkent. A tényleges szaporodás, illetve 
fogyás behatóbb vizsgálata során kiderült, hogy főleg azoknak a falvak- 
nak a lakossága növekedett, amelyek Kolozsvár-Napoca közvetlen köze- 
lében vannak, s így az utóbbi években kifejlődhetett „alvóhely” funk- 
ciójuk, amint az például Bács, Szászfenes, Nádaskóród, Szucság stb. 
esetében történt. A lakosság növekedése tapasztalható továbbá azokban 
a falvakban is, amelyekben ipar honosodott meg, vagy amelyek nagyará 
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A népesség tényleges teljes szaporulata 


(A 25. 1. táblázatához) 
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A kalotaszegi falvak népességének fejlődése 1930 — 1975 között 
 
Népességnövekedési, illetve csökkenési 


arány %-ban 
Falvak 


száma % 


1. Növekedés   
10 alatt 12 12,5 
10,1–20 6 6,3 
20,1–30 5 5,2 
30 fölött 9 9,4 


együtt 32 33,4 
2. Csökkenés   


10 alatt 12 12,5 
10,1–20 26 27,1 
20,1–30 15 15,6 
30 fölött 11 11,4 


együtt 64 66,6 
Összesen 96 100,0 


nyú építkezések színhelyévé váltak, mint Egeresgyártelep, Nagykapus, 
Gyalu, Melegszamos, Kissebes stb. 


Csökkenés általában azokban a falvakban tapasztalható, amelyek- 
ben csak primér tevékenység folyik, illetve amelyekben a mezőgazdaság 
mellett más foglalkozási ág nem honosodott meg. 


Érdekes megállapításokat tehetünk, ha a helységek lélekszám sze- 
rinti megoszlását azok fejlődésében tanulmányozzuk, vagyis ha az 1975-ös 
helyzetet összehasonlítjuk az 1930-as állapottal. 
 


 
 
Nagyságcsoport 


1930 1975 


Fa
lv


ak
 


sz
ám


a 


 
 
 
% 


La
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% 


 
 
Átlagos 
nagyság 


Fa
lv


ak
 


sz
ám
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%  
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ág


 
sz


ám
a 


 
 
 
% 


 
 
Átlagos 
nagyság 


200 fő alatt 2 2,08 365 0,40 182,5 9 8,82 1508 1,61 167,5 
201—500 fő 


között 
22 22,92 8149 9,03 370,4 27 26,47 9739 10,40 360,7 


501—700 fő 
között 


19 19,79 11434 12,67 601,7 16 15,69 8806 9,40 550,3 


701—1000 fő 
között 


23 23,96 18734 20,75 814,5 24 23,53 19819 21,16 825,8 


1001—2000 fő 
között 


25 26,04 35317 39,12 1412,6 19 18,63 27215 29,05 1432,4 


2001—3000 fő 
között 


3 3,13 7544 8,36 2514,6 4 3,92 10148 10,83 2537,0 


3001—5000 fő 
között 


1 1,04 3330 3,69 3330,0 2 1,96 9092 9,70 4546,0 


5000 fő fölött 1 1,04 5401 5,98 5401,0 1 0,98 7357 7,85 7357,0 
Összesen 96  100,0 90274 100,0 940 102  100,0 93684 100,0 918 


A fenti összehasonlító táblázatból mindenekelőtt megállapítható, 
hogy 1930—1975 között a falvak száma 6-tal növekedett. Az újonnan 
alakult falvak a következők: Egeresgyártelep, Forgácskúttelep, András- 
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háza, Prelucele, Cerbeşti, Bălceşti. Kivéve Egeresgyártelep helységet 
(amely ma már közel 3000 lelket számlál), valamint Forgácskúttelepet, 
amelyeket az ipartelepítés hozott létre, a többi új helység népesség- 
száma 200-on alul van. 


A táblázatból kiolvasható továbbá, hogy a lakosság egyre inkább 
a nagyobb helységekbe tömörül. Míg ugyanis 1930-ban a lakosságnak 
csupán 18,03%-a élt 2000-nél több lelket számláló faluban, ez az arány 
1975-re 28,38%-ra növekedett. Ugyanakkor megnövekedett a 2000-nél 
több lelket számláló helységek átlagos nagysága. A 700 lakosnál ke- 
vesebbet számláló falvakban az említett folyamatnak az ellenkezője ta- 
pasztalható. 


A fentebb vázolt jelenségek, folyamatok egy évszázados település- 
hálózat átalakulását jelzik. S ennek az átalakulásnak szemtanúi s egy- 
ben megvalósítói a ma élő kalotaszegi emberek. 


A SZÜLETÉSEK HELYI SAJÁTOSSÁGAI 


A születési arányszámot14 a vizsgált területen 1968-tól kezdődően 
elemeztük. Ez az arányszám 1968—1974 között — az országos átlaggal 
összehasonlítva — a következőképpen alakult (ezrelékben). 
 


 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 


Vizsgált terület 23,9 22,3 21,3 18,2 18,7 17,5 19,0 
Országos átlag 26,7 23,3 21,1 19,5 18,8 18,2 20,3 


Amint az adatokból és a grafikonból kiderül, a születési arány- 
szám 1973-ig csökken, majd 1974-ben enyhén emelkedni kezd. A hét 
év átlaga azonban meghaladja a 20‰-et. Ugyanakkor a grafikonból az 
is kitűnik, hogy a vizsgált területen a születési arányszám alacsonyabb 
volt, mint az országos átlag. A születési arányszám országos szint alatti 
elhelyezkedésének oka a következő: 


Mindenekelőtt, hogy a szülőképes, úgynevezett propagatív korcso- 
portba (15—49 év) tartozó nőknek az össz-női népességhez viszonyított 
aránya a vizsgált területen alacsonyabb — 49,29% — az országos átlag- 
nál, amely 50,03% (1966-os adat). 


Másodsorban, hogy a vizsgált területen a propagatív korcsoportba 
tartozó nők koraránya is kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Az ebbe 
a korcsoportba tartozó nők a termékenység szempontjából nem egy- 
formán viselkednek. Megkülönböztetünk úgynevezett csúcskorosztályo- 
kat, amelyek termékenysége meghaladja az átlagot, vagyis a leg- 
több gyermeket szülik. Ez a vizsgált területen s országos viszonylatban 
is a 15—29 évesek csoportja. E korcsoport aránya a szülőképes nők 
összlétszámához viszonyítva a vizsgált területen 21,28%, miközben az 
országos átlag 22,40%. 


                                                        
14 A születési arányszám az élve szülöttek számát a lakosság egészéhez (az 


évközépi népességhez) viszonyítja. Az arányszámot ezrelékben fejezzük ki. 
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A születési arányszám alakulása 


A fenti sajátosságok a vándormozgalom következményei. A vándor- 
mozgalom ugyanis főleg a reproduktív korcsoportba tartozó korosztályo- 
kat érinti. 


Végül az országos szinttől való eltérést az is befolyásolta, hogy 
egyes falvakban és községekben a propagatív korcsoporthoz tartozó nők 
termékenysége alacsonyabb az országos átlagnál. Ilyen községek: Gorbó, 
Körösfő, Gyerőmonostor, Kalotaszentkirály, valamint Egeres és Bács 
község egyes falvai. 


Az inaktelki helyzet 


Demográfiai adatok hiányában a termékenységet s ennek alaku- 
lását csak egy faluban, Inaktelkén15 vizsgáltuk meg, ahol az erre vo- 


                                                        
15 Inaktelke közigazgatásilag Egeres községhez tartozik. Zárt településnek 


tekinthető, ugyanis az utóbbi tíz évben mindössze 12 személy vándorolt el a falu- 
ból. A kisparaszti gazdaságra jellemző születéskorlátozás, az úgynevezett egyke 
ebben a faluban igen elterjedt volt, s egyes családoknál napjainkig fennmaradt. 
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natkozó adatokat magunk gyűjtöttük össze, s ahol a termékenység még 
a népesség utánpótlását sem biztosítja. 


A termékenységi arányszámok leggyakoribb formája a teljes vagy 
általános termékenységi arányszám. Ezt a mutatót úgy számítjuk ki, 
hogy az élve szülöttek számát a propagatív korú nők számához viszo- 
nyítjuk (szintén ezrelékben fejezzük ki). 


Inaktelkén ez az arányszám 1954—1973 között 48,4‰ volt, ami azt 
jelenti, hogy ezer szülőképes nőre mindössze 48,4 szülés esett évente. 
Megjegyezzük, hogy országos viszonylatban ez az arányszám 1975-ben 
77,5‰ volt, azaz 60%-kal magasabb az inaktelki szintnél. 


Az általános termékenységnél részletesebb mutató a korspecifikus 
termékenységi arányszám, amely az egyes borcsoportokhoz tartozó nők 
szülési gyakoriságát mutatja. Ennek alakulását Inaktelkén a már emlí- 
tett időszakra vonatkozólag a következő táblázat tükrözi: 
 


 
 


Korcsoport 


Korspecifikus termékenység 


Inaktelkén 
(1954–1973) 


Országos viszonylatban 
(1973) 


15—19 70,1 60,6 
20—24 162,7 182,4 
25—29 111,1 124,2 
30—34 35,7 71,6 
35—39 4,3 37,6 
40—44 2,0 10,3 
45—49 2,1 0,6 


Összesen 48,4 70,4 
 
 


 
Az életkor szerinti termékenységi arányszámok alakulása 
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A táblázatból és a grafikonból az alábbi következtetések vonha- 
tók le. 


A 15—19 évesek korcsoportjához tartozó nők termékenysége Inak- 
telkén magasabb az országos átlagnál. Inaktelkén ugyanis a nők fiata- 
labb korban mennek férjhez, mint az ország más vidékein. A 20—29 
évesek korcsoportjához tartozó nők termékenysége Inaktelkén majdnem 
azonos az országos átlaggal. Mind országos, mind inaktelki viszonylatban 
ez a korcsoport a termékenység szempontjából csúcskorcsoportnak te- 
kinthető. A következő korcsoportokhoz tartozó nők termékenysége Inak- 
telkén jóval alacsonyabb az országos átlagnál. A 45—49 évesek kor- 
csoportjához tartozó nők termékenysége viszont Inaktelkén meghaladja 
az országos szintet. 


A termékenység színvonalát a kor szerinti szülésgyakoriság mel- 
lett jól jellemzi a születéseknek a szülési sorrend szerinti alakulása. 
A fenti táblázatban bemutatott termékenységre az alábbi szülési sorrend 
volt jellemző: 
 


 Összes 
szülés 


Születési sorrend  
 1 2 3 4 5 és 


több 
A szülési sorrend átlaga 


  gyermek  
Inaktelke 100 60,3 29,5 7,5 2,0 0,7 1,53 
Országos átlag 100 38,3 28,5 15,5 9,5 8,2 2,31 


A fenti adatokból kiderül, hogy Inaktelkén a szülések 60,3%-a első 
szülés volt, 29,5%-a második s mindössze 10,2%-a harmadik vagy en- 
nél több. A szülési sorrend átlaga 2 alatt van. Az adatok azt is mutat- 
ják, hogy a faluban csupán minden tizenegyedik csecsemő harmadik s 
minden ötvenedik negyedik gyermek, míg országos viszonylatban min- 
den hatodik csecsemő harmadik s minden tizenegyedik negyedik gyer- 
mek. 


Országos viszonylatban több a 2., 3., 4. stb. gyermek, azaz magasabb 
a termékenységi szint. Inaktelkén az első szülésű újszülöttek túlsúlya az 
alacsonyabb termékenységi szintre utal. 


A születési és termékenységi arányszámok vizsgálatakor természet- 
szerűleg merül fel az a kérdés, hogy a születések mennyiben biztosítják 
a népesség utánpótlását. E kérdés vizsgálata során rendszerint a bruttó 
és a nettó reprodukciós együtthatót szokták használni. Mindkettő arra 
ad választ, hogy a vizsgált időszak termékenységi viszonyai hogyan 
biztosítják a szülőképes korú nők utánpótlását, tehát végeredményben 
arra, hogy egy nő hány leánygyermeknek ad életet. 


Inaktelkén az 1954—1973 közötti időszakban a bruttó reprodukciós 
együttható 0,95303, a nettó (tisztított) reprodukciós együttható 0,90124 
volt. 


Ezek a mutatók azt jelentik, hogy az inaktelki propagatív korú nők 
csak 90%-os arányban termelik újra magukat, más szóval a fenti idő- 
szak születései nem biztosították még az anyák egyszerű újratermelését 
sem. Annak érdekében, hogy a népesség növekedjék s ne romoljon a 
dolgozó és a nem dolgozó népesség közötti arány, a nettó reprodukciós 
együtthatónak feltétlenül 1 fölött kell lennie. Országos viszonylatban 
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ez az együttható 1956—1960 között 1,287 volt, 1966-ban lesüllyedt 0,9-re, 
de 1967 után újra 1 fölé emelkedett.16 


Az eddig ismertetett utánpótlási számítások az évenkénti termé- 
kenységi adatokon alapultak. Ezek azonban nem a legmegfelelőbbek a 
reprodukció sajátosságainak meghatározására, illetve a pontos következ- 
tetések levonására. A szakirodalom szerint a termékenység aránylag 
legstabilabb mozzanata az azonos évjáratú nők átlagos szülési száma, az 
úgynevezett kohorsz-termékenység. A ma 60 éven felüli nők termékeny- 
ségét megvizsgálva, az alábbi adatokat kaptuk: 
 


Korcsoport Nők 
száma 


Élve szülések száma Kohorsz-termékenység 
Összesen Leány Összesen Leány 


60—64 19 31 17 1,63 0,89 
65—69 23 39 20 1,69 0,87 
70—74 20 36 19 1,80 0,95 
75 és felettiek 23 40 14 1,74 0,61 


Összesen 85 146 70 1,72 0,82 


A táblázatból kitűnik, hogy a 60 éven felüli nők kohorsz-termé- 
kenysége valamivel alacsonyabb napjaink nettó reprodukciós együttha- 
tójánál. Vagyis az idősebb korosztályú nők termékenysége a jelenleg 
propagatív korcsoporthoz tartozó nők termékenységénél valamivel ala- 
csonyabb szinten állt. 
 


– ezrelékben – 
1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1955 1970
1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 


32,6 17,9 25,7 20,1 17,9 17,0 11,2 12,1 11,2 13,3 10,3 11,6 12,4 


 


 
A születési arányszám alakulása Inaktelkén 1910 — 1974 között 


                                                        
16 Vladimir Trebici: Populaţia României şi creşterea economică. 116. lap 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


33 


A jelenség oka gyanánt feltételezett születéskorlátozás meghono- 
sodási időszakának meghatározása érdekében a születéseket 1910-ig 
visszamenően vizsgáltuk meg. 


Az adatokból és a grafikonból a következők olvashatók ki: a szüle- 
tési arányszám 1910—1914 között 32,6‰ volt, vagyis az akkori övezeti 
átlaggal azonos szinten mozgott. 1915—1919 között erőteljesen lecsök- 
kent, aminek okát az első világháború körülményeiben (a férfilakos- 
ság távolléte és magas halandósága) kell keresnünk. 1920—1924 között 
a születési arányszám újra növekszik, azonban már nem éri el az első 
világháború előtti színvonalat. 1925—1944 között állandó jellegű és erő- 
teljes csökkenés következik, majd 1945—1949 között alig-alig észlel- 
hető emelkedés tapasztalható. Végül 1960 után lassú emelkedés követ- 
kezik, amely azonban még mindig nem éri el az országos szintet. 


Hasonló megállapításokat tehetünk, ha összehasonlítjuk az 1895-ben, 
1905-ben és 1915-ben született nők termékenységét. 
 


Korosztály Nők száma Élve született 
gyermekek száma 


Kohorsz- 
termékenység 


Időszak, amelyben 
gyermekeik túlnyomó 


részét szülték 
1895 3 8 2,66 1915–1924 
1905 6 9 1,50 1925–1934 
1915 2 2 1,00 1935–1944 


 
A fenti táblázatban jól megfigyelhető a különböző korosztályú nők 


szülési magatartása. Világosan kitűnik, hogy Inaktelkén a születések 
nagyobb méretű korlátozása az első világháború utáni időszakban kez- 
dődik el, s kiteljesedését az 1935—1944 közötti időszakban, vagyis az 
1933-as gazdasági válságot követő időszakban éri el. 


 
Az egyke kialakulásáról 
 
A bemutatott adatok szoros összefüggést engednek feltételezni a 


születésszabályozás gyors elterjedése és az 1930—1933-as gazdasági vál- 
ság között. Ezért a válság teremtette s a kisparaszti gazdaságot sújtó 
nehéz gazdasági körülményekkel részletesebben kívánunk foglalkozni. 


E gazdasági válságnak egyik legfőbb jellemzője az volt, hogy az 
ipari válság összefonódott az agrárválsággal. Ez pedig mindenekelőtt a 
mezőgazdasági termékek árának rohamos csökkenésében nyilvánult meg: 
1929-től 1933-ig a növényi termékek árindexe 100-ról 40-re csökkent, az 
állati eredetű termékek árindexe pedig 100-ról 38,1-re esett.17 


A korabeli újságok tele vannak a mezőgazdasági termékek árának 
rohamos csökkenésével. Három év alatt a búza 66, a kukorica 63 és az 
 


                                                        
17 Miron Constantinescu, Constantin Daicoviciu, Ştefan Pascu: Istoria Româ- 


niei. Compendiu. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969. 479. lap. 


1 kg búza 1928-ban 7,9 lej 1929-ben 6,6 lej 1931-ben 
2,32 lej 1 kg árpa 6,0 ,, 4,0 ,, 2,12 ,, 


1 kg kukorica 8,3 ,, 4,8 ,, 2,45 ,, 
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árpa 48%-os áresést jelez című cikkében a Keleti Újság 1932-ben a 
következő statisztikát közli.18 


Amennyiben az ipari cikkek árai is ugyanebben az ütemben csök- 
kentek volna, ez az árcsökkenés nem jelentette volna a kisparasztság 
tönkretételét. Azonban az ipari cikkek árai vagy egyáltalán nem, vagy 
kisebb mértékben csökkentek. „Az agrárreform előtt — írja Iustin Po- 
roţiu Az agrárreform és hiányosságai című cikkében — 100 kg búza 
ára 20 lej volt, miközben egy pár bakancs ára 7—8 lej körül mozgott, 
most [1937-ben], amikor egy pár bakancs ára 300 lej, egy mázsa búza 
ára 360—400 lej.”19 Ugyanerről a jelenségről a Falvak Népében a kö- 
vetkezőket olvassuk: „Kolozsváron most folyt le a nagy őszi vásár. 
Behozták a földművesek egész évi termésüket. Ezek a mezőgazdasági 
termékek potom olcsó áron keltek el. Egy 30 fejű hagymakoszorút 5 
lejével vásároltak. Egy egész szekér vegyes zöldséget 150 lejével szereztek 
be a városiak. Mikor aztán a falusi akart vásárolni, akkor látta, hogy hiába 
kínlódott egy álló esztendeig, mert olyan drágák az ipari cikkek, hogy 
a mezőgazdasági áruk áraiból nem tudják megvásárolni.”20 


Mindezen kívül a parasztságra súlyos teherként nehezedtek a ma- 
gas földadók, a bankoknál és uzsorásoknál levő adósságok kamatai is. 


A kisparaszti gazdaságban ilyen körülmények között még a terme- 
lési költségek sem térültek meg. Egy hold föld megművelésének „ter- 
melési költsége 2—3000 leivel magasabb volt, mint az eladási ár”21. Az 
inaktelki kisgazdák például a más munkahelyeken kapott bért, nap- 
számot fordították gazdaságuk fenntartására. „Jól látták, hogy nem a 
kisgazdaság tartja fenn őket és családjukat, hanem ellenkezőleg, ők 
kell pénzt és egyéb javakat elköltsenek a gazdaság fenntartására. Szé- 
gyellték gazdaságukat felszámolni, mondva, hogy ezt szüleiktől örököl- 
ték, s ha elődeik meg tudták tartani, ők is fenntartják. [...] Mikor az 
1930-as évek körül a munkabérük sem volt elegendő a fenntartáshoz, 
a bankokhoz folyamodtak. A falu népessége néhány család kivételé- 
vel tele volt adóssággal. Sokan kétségbeejtő helyzetbe kerültek: egyik 
bankból pénzt Vettek fel, hogy egy másik bankban a részleteket és a 
kamatokat törleszteni tudják.”22 


A parasztság adósságainak növekedése országszerte oly nagy mé- 
retű volt, hogy visszafizetésük lehetetlenné vált. A parasztság álta- 
lános lázadásától tartva, a kormány 1934-ben törvényt hozott a mezőgaz- 
dasági adósságok konverziójára. E törvény értelmében a mezőgazdasági 
adósságokat felére csökkentették. A parasztság adósságainak egy részét 
az állam magára vállalta, a többi részét az adós több éven át törleszt- 
hette. E törvény részben megszüntette a parasztság teljes mértékű 
anyagi romlásának fenyegető veszélyét.23 


                                                        
18 Keleti Újság, 1932. szeptember 1. 10. lap. 
19 Poporul, 1937. április 18. 7. szám. 3. lap. 
20 Nő a drágaság, csökken a bevétel. Falvak Népe, 1932. november 4. 6. szám. 


3. lap. 
21 Falvak Népe, 1932. november 25. 9. szám. 7. lap. 
22 Enyedi András: Adatok és feljegyzések Inaktelke monográfiájához. Kézirat. 


Inaktelke, 1974. december 31. 
23 Istoria României. 482. lap. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


35 


A kormánykörök azonban olyan intézkedéseket is foganatosítottak, 
amelyek a parasztságot sújtották. 1929-ben megszavazták a megművel- 
hető földterület adásvételéről szóló törvényt, amelynek értelmében a 
földművelők „természetes kiválasztódása” ürügyén lehetőséget adtak a 
falusi tőkéseknek és földbirtokosoknak, hogy felvásárolják a szegény- 
és középparasztság parcelláit, azokat a parcellákat, amelyeket az 1921-es 
földreform elidegeníthetetlennek nyilvánított.24 


Miközben a parasztok vállaikon hordozták ezeket a terheket, a föl- 
desurak, a bérlők, a nagygazdák, a gabonaexportőrök privilégiumokat 
(adókedvezmény, exportprémium stb.) élveztek. Ezt leplezi le a Falvak 
Népe 1932. évi októberi számának egyik cikke: „A nagykereskedők múlt 
évben a gabonaértékesítés fokozása címén törvényt jártak ki a kor- 
mánynál, amely busás ajándékot juttatott nekik. Minden olyan össze- 
vásárolt gabona vagonjáért, amit külföldre szállítottak viszonylag jó 
áron, még 10 000 lej külön jutalmat kaptak.”25 


Ilyen nehéz gazdasági körülmények között a parasztság nagy része 
elszegényedett és tönkrement. Sokan földjüket is elvesztették. A mező- 
gazdaságból felszabadult tömegeknek csak egy kis részét szívta fel az 
ipar és más termelési ágazatok, nagy részük a falvakon maradt, gyara- 
pítva az agrárproletariátus, jobban mondva a falusi munkanélküliek 
tömegét. A parasztság proletarizálódási folyamata nagyméretű volt. 
1930-ban a földnélküli parasztok száma 700 000-re, 1938-ig 1 000 000-ra 
növekedett.26 A Poporul című újság 1937. március 10-i száma arról szá- 
mol be, hogy a Kolozs megyei Pusztaszentmiklós falu családjainak 30%-a 
nincstelen, egy talpalatnyi földje és egy állatja sincs.27 A Falvak Népe 
1932-ben egy bihari falu birtokviszonyait mutatja be, ahol a családok 
50%-a már teljesen földnélküli.28 


Ilyen nehéz gazdasági körülmények között igyekezett fenntartani 
gazdaságát és életszínvonalát Kalotaszeg dolgozó parasztsága is. 


Összegezzük e körülmények kihatásait a paraszti gazdaságra. 
A kisparaszt hiába dolgozott látástól vakulásig, s hiába ért el na- 


gyobb terméseredményeket, a mezőgazdasági termények árainak nagy- 
arányú és gyors ütemű csökkenése miatt még a nagyobb termésmeny- 
nyiségért is mind kevesebb ipari cikket tudott beszerezni. Tehát a ter- 
melés fokozása ellenére is csökkent életszínvonala. 


Ezzel szemben a nagygazdák és a földesurak, akik bérmunkással 
dolgoztatták meg földjeiket, nem szegényeditek el, ellenkezőleg, meg- 
gazdagodtak. Ezek meggazdagodása mögött azonban az agrárproletariá- 
tus kizsákmányolásának növekedése húzódott meg, jobban mondva a 
mezőgazdasági napszámosok munkadíjának nagyarányú leszorítása. 


Az egy Családban keresők száma sem növekedett, hiszen az ipari 
termelés zuhanása és a városi és falusi munkanélküliek számának nö- 
vekedése miatt elhelyezkedni, munkát kapni egyenlő volt a lehetet- 
lennel. 


                                                        
24 Uo. 
25 Falvak Népe, 1932. október 7. 3. lap. 
26 Istoria României. 505. lap. 
27 Poporul, 1937. 5. szám. 4. lap. 
28 Falvak Népe, 1932. október 28. 6. lap. 
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Következésképpen a kisparaszt előtt a család jövedelme növelésének 
minden útja le volt zárva. S ez vezetett oda, hogy rátértek a fogamzás 
mechanizmusának ismeretén alapuló, a fogamzást megakadályozó és a 
terhességet megszakító módszerek alkalmazására. Ezzel a családtagok 
számát a minimumra csökkentették, ami a család összjövedelmének 
apadása esetében is az egy főre eső jövedelem emelkedését tette le- 
hetővé. 


Hogy a kalotaszegi falvakban mikor ismerték meg a születéssza- 
bályozás módszereit, azt pontosan megállapítani nem tudjuk. Úgy véljük, 
hogy az első világháború idején. Egy idősebb inaktelki lakos nyilatkoza- 
tából kiindulva, miszerint ő az első világháború idején, francia fogsága 
alatt ismerkedett meg az „ideális családnagysággal”, a jelenség feltűnését 
a falu zárt életkereteinek lazulásával, a fejlettebb, polgári életformák 
megismerésével hozhatjuk összefüggésbe. Mindenesetre tény, hogy nagy- 
fokú elterjedése — amint azt a statisztikai adatok is bizonyítják — a 
gazdasági válság időszakára tehető. 


Mihelyt a születésszabályozási módszerek elterjedtek, Inaktel- 
kén és más kalotaszegi falvakban az utódok számát illetően a társa- 
dalmi-gazdasági tényezők által megszabott színvonal, nem pedig a ter- 
mészetes termékenységnek megfelelő szint vált meghatározóvá. 


Az egyke, a család összfogyasztásának csökkentése mellett, lehe- 
tővé tette a meggazdagodást azáltal is, hogy a birtok nemzedékről nem- 
zedékre növekedett. A házasság — a családonkénti egy gyermek követ- 
keztében — egyben a két birtok összeolvadását is jelentette. Ezt a mód- 
szert a kalotaszegi kisgazda több-kevesebb sikerrel alkalmazta a tőkés- 
földesúri rendszerben ható objektív folyamatok ellen, az elszegénye- 
dés, a birtokelaprózás s az elproletarizálódás ellen. 


1957-ben, amikor Kalotaszeg falvainak többségében még fennállt a 
kisbirtok, Inaktelkével szomszédos három faluban (mindhárom falu Ege- 
res községhez tartozik) megvizsgáltuk a családonkénti gyermekszám és 
a birtoknagyság közötti korrelációt.29 Erre vonatkozó kutatásaink ered- 
ményét a következőkben összegezzük. Az egy családra jutó gyermek- 
létszám alakulása: 
 


Birtokkategória Mákófalván Bogártelkén Nádasdarócon 


Földnélküli 1,72 1,70 3,50 
3 ha-ig 1,15 1,12 2,00 
3,1—5 ha 0,88 0,77 1,30 
5,1—7 ha 1,04 1,27 1,33 
7,1—10 ha 0,68 1,05 1,16 
10 ha fölött 0,76 1,33 1,00 


 
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a különböző birtokkategóriákhoz 


tartozó családok gyermeklétszáma eléggé törvényszerű módon alakult. 
A gyermekek száma a legmagasabb a föld nélküli családokban volt, s a 
3 hektárnál kevesebb földdel rendelkező családokban szintén meghaladta 
az egyet. A legalacsonyabb szintet a 3,1—5 ha-os családok gyermeklét- 


                                                        
29 Keszi Harmath Sándor és Keszi Harmathné Moravszky Edit: A kalota- 


szegi egykéről. Korunk, 1957. 6. szám. 736—746. lap. 
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száma mutatta: Mákófalván és Bogártelkén egy alatt helyezkedett el. Lé- 
nyegében tehát az ebbe a birtokkategóriába tartozó családok voltak az 
egykézők, itt volt a legszembetűnőbb a törekvés, hogy az egy-gyermek- 
rendszerrel növeljék a birtokot. Az 5,1—7 ha-os családoknál a gyer- 
meklétszám ismét meghaladta az egyet. Ez a kategória 1957-ben már 
nem a birtok növelésére, hanem felaprózásának megakadályozására töre- 
kedett. 


A birtoknagyság és a termékenység, illetve a gyermekszám között 
egy V alakú összefüggést találtunk, vagyis a 3,1—5 hektár földdel ren- 
delkező családoknál volt a gyermekszám a legkisebb, az ennél keve- 
sebb és ennél több földdel rendelkező családoknál nagyobb, s ahogyan 
a birtoknagyság csökkent vagy növekedett, úgy növekedett a gyermek- 
szám is. 1957-ben tehát ezt a sajátos korrelációt találtuk a birtoknagy- 
ság és a gyermekszám között az Inaktelke közvetlen szomszédságában 
levő falvakban. 


ÚJ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRÜLMÉNYEK, 
ÚJ DEMOGRÁFIAI MAGATARTÁS 


 


A felszabadulás után, pontosabban a mezőgazdaság szocialista át- 
alakításával, megszűnt az a gazdasági alap, amely az egykének nevezett 
demográfiai magatartást kialakította. 


A mezőgazdaság szocialista átalakítása következtében egységessé vált 
a falu lakosságának a termelőeszközökhöz való viszonya; minden föld- 
művelő az Egeresi Termelőszövetkezet társtulajdonosa lett. Ennek követ- 
keztében a társadalmi hierarchiában való elhelyezkedés alapja többé már 
nem a birtoknagyság, hanem a munka lett, az egyén értékelésében pedig 
az alapot annak mennyisége és minősége jelenti. 


Hazánkban mind városon, mind falun megszűnt a munkanélküli- 
ség, sőt bizonyos időszakokban és bizonyos helyeken munkaerőhiány is 
jelentkezik. Következésképpen minden munkaképes személy dolgozhat. 


Inaktelke viszonylatában megállapíthatjuk, hogy ma már nincs olyan 
család, ahol legalább két kereső ne volna. Az egy dolgozóra eső nem 
dolgozók száma 0,88; az összkereső létszámot (tehát a nyugdíjasokat is) 
figyelembe véve, egy keresőre mindössze 0,25 nem kereső személy jut. 


A családok jövedelmi viszonyai, az ország s közvetlenül az Egeresi 
Termelőszövetkezet fejlődésével párhuzamosan, mind magasabb és maga- 
sabb életszínvonalat biztosítanak. Az életszínvonalnak ezt a szintjét a 
következő adatok tükrözik: 


A faluban 1950—1976 között 60 új lakóház épült; ez a meglévő 
házaknak több mint 40%-a. Az egy személyre jutó lakterület a faluban 
több mint 10 m2, s jóval meghaladja az országos falusi átlagot (8,3 m2). 


Habár a faluban központi vízellátás még nincs, a 60 új lakóház már 
fürdőszobahelyiséggel épült. Ezek közül három helyi vízforrás befogásá- 
val fel is van szerelve. 


Az életszínvonal magas szintjének egyik legjellegzetesebb mutatója 
a falusi lakosság átlagos élettartamának növekedése. A születéskor vár- 
ható átlagos élettartam Inaktelkén közel 70 év. Az öregek eltartásának 
terhe csak részben hárul közvetlenül a falu dolgozó lakosságára, ugyanis 
a falu 157 idős lakosa nyugdíjat élvez. 
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A falu lakosságának helyzetében bekövetkezett változást jelzi az is, 
hogy a fiúgyermekeknek szakmát és olyan iskolázottsági szintet biztosí- 
tanak, amely magasabbra jutást jelent a társadalmi hierarchiában. E 
tekintetben az 1953—1957 között született korosztályok helyzete a kö- 
vetkező : 


20 fiúból szakmai iskolát végzett és szakmunkás lett 19, szaklíceu- 
mot végzett 1. 


16 leány közül 13 megmaradt az általános iskola (7, majd 8 osztály) 
elvégzésével, szakmai iskolát 1, líceumot 1 végzett. Egy leány betegsége 
miatt csak négy osztályt járt. 


Míg 1944 előttről mindössze két egyetemet végzettet tartanak szá- 
mon a faluban, a felszabadulás után összesen 18 értelmiségi került ki: 
1 tanár, 1 mérnök, 1 ügyvéd, 1 orvos, 1 tanító, 1 állomásfőnök, valamint 
4 vasúti forgalmista, 3 pénzügyi ellenőr és 5 tisztviselő. 


A lakosság életkörülményeiben végbement minőségi változások 
pártunk főtitkárának, Nicolae Ceauşescu elvtársnak szavait juttatják 
eszünkbe: „Azzal, hogy a szocializmus útjára tért, a parasztságnak valóra 
váltak mindazok a nagy és égető óhajai, amelyekért évszázadokon át 
harcolt és súlyos áldozatokat hozott: valóra vált az a törekvése, hogy 
valóban szabadon éljen, sorsának, munkája gyümölcsének ura legyen, 
bőséges és boldog életet teremtsen.”30 


A megváltozott életkörülmények hatása már egyes családok demog- 
ráfiai magatartásában is jelentkezik. „Azóta, hogy a föld közös keze- 
lésbe ment át, a családok 65%-a örömmel fogadja a második gyermeket, 
s mindkettőt meggazdagodásnak tartja.”31 Ezt a véleményt maguk a té- 
nyek is alátámasztják: az 1941—1945-ös korosztályokhoz tartozó 19 nő 
1976. december 31-ig élve született gyermekeinek száma 30, azaz az 
egy nőre jutó leszármazottak száma már 1,58. (És tegyük hozzá, hogy 
e korosztályhoz tartozó nők propagatív éveiből még 14—18 év van 
hátra.) 


A demográfiai tudat azonban sok esetben elmaradt az anyagi élet- 
körülmények fejlődése mögött, a termelőerők és a termelési viszonyok 
új szintje napjainkig még nem mutatkozott meg minden család és 
minden egyén demográfiai magatartásában. 


Sok esetben ugyanis az inaktelki emberek s különösen az idősebbek 
körében a családok rangsorolása ma is a régi, megszűnt birtokviszonyok 
szerint történik. Ezt a rangsort bizonyos mértékben máig is tükrözi a 
családi házak faluközponti, illetve kültelki elhelyezkedése. 


A párválasztást gyakran nem a fiatalok, hanem a szülők, illetve 
a nagyszülők végzik, figyelembe véve a családok régi rangsorolását. 


A nagycsalád (háromgenerációs család) — bár csupán telek-, illetve 
lakóházközösség formájában — napjainkig fennmaradt. Ennek az a kö- 
vetkezménye, hogy a gyermek elfogadása felől nemcsak a fiatal pár, 
hanem az anyák, esetleg a nagyanyák is határoznak, akik döntésükben 
a fiatalkorukban érvényben levő erkölcsi normákat veszik figyelembe. 


                                                        
30 Nicolae Ceauşescu: Expozé a belterjes, korszerű, nagy teljesítményű, és 


magas termelékenységű mezőgazdaság megteremtéséről, az egész parasztság jólété- 
nek növeléséről. Előre, 1977. április 20. 


31 Kérdőív: Vasas Samu bánffyhunyadi középiskolai tanár kérésére kitöltötte 
Enyedi András inaktelki lelkipásztor. 
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A leánygyermekek nevelésében is fennmaradt néhány régi szokás: 
így — még ha értelmes is — a szülők visszatartják a tanulásitól; ha 
konfirmálás után egy évre nem megy férjhez, lenézik, s ez igen sok 
esetben ahhoz vezet, hogy az illető leány elhagyja a falut. Megvizs- 
gáltuk e különleges magatartás okát, s megállapítottuk, hogy igen sok 
ember (nő és férfi) tudatában a nőknek csak biológiai, „reprodukciós” 
szerepköre él, s ez csupán a háztartási, esetleg a háztáji munkával pá- 
rosul, de semmi esetre sem olyasmivel, ami a falu elhagyását vonná 
maga után. A nő szerepkörének leszűkítését véltük felfedezni abban a 
jelenségben is, hogy az anya csak abban az esetben vállalkozik szívesen 
második gyermekének világrahozatalára, ha az első gyermeke fiú volt. 


A demográfiai tudatnak ezek az elmaradt formái, mondhatni csöke- 
vényei, igen-igen lassan számolódnak fel. Egyesek, különösen az idősebb 
nemzedékhez tartozók, görcsösen ragaszkodnak ezekhez a régi születési 
szabályokhoz, erkölcsi normákhoz. 


A HALÁLOZÁSI ARÁNYSZÁM ALAKULÁSA 


Kalotaszeg általános halandósága az egész ország halandóságával egy- 
öntetűen csökkent, s ma nem több, mint a háború előtti 50%-a. 


Akárcsak a születéseket, a halálozási arányszámot32 is az 1968—1974 
közötti időszak adatai alapján vizsgáltuk meg. Az országos átlaggal 
összehasonlítva, ez a szám a következőképpen alakult: 
 


 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 


Országos átlag 9,6 10,1 9,5 9,5 9,2 9,8 9,1 
Vizsgált terület 10,9 12,4 11,8 12,0 11,5 12,7 11,9 


 
A halálozási arányszám alakulása 


                                                        
32 A halálozási arányszámot úgy számítják ki, hogy az év folyamán meghaltak 


számát elosztják az évközépi népesség számával (többnyire ezrelékben kifejezve). 
A halálozási arányszámmal azonos értelemben használják a halandóság kifeje- 
zést. 
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A táblázatból és a grafikonból jól kivehető, hogy Kalotaszegen a 
halandóság évente 2—3‰-kel magasabb, mint az országos átlag. Ez a 
jelenség, mely hazánk minden agrárjellegű övezetére jellemző, főleg a 
népesség előrehaladottabb demográfiai öregedési folyamatának követ- 
kezménye. Kalotaszeg népességében a 60 éven felüliek az országos át- 
lagnál (1966-ban 12,3%) nagyobb súllyal szerepelnek (1966-ban 14,2%), 
egyes községekben, mint pl. Gyerőmonostor, ez a szám meghaladja a 
20%-ot. 


Tanulságos az elhaltak kormegoszlása is. Az elemzés érdekében 
Tordaszentlászló községközpontban vizsgáltuk meg az 1972—1976 közötti 
halálozási adatokat: 
 


Korcsoport Meghaltak száma % 
50 év alatt 4 4,35 
51—54 5 5,43 
55—59 3 3,26 
60—64 6 6,52 
65—69 13 14,13 
70—74 18 19,57 
75—79 23 25,00 
80—84 9 9,78 
85—89 8 8,70 
90—94 3 3,26 


Összesen 92 100,00 


Ötvenéves életkoron alul a halálozások száma mindössze 4. (A vizs- 
gált 5 éves időszakban senki 23 évesnél fiatalabb egyén nem halt meg.) 


Az 50. évtől kezdődően már mondhatni minden korosztályt érintette 
a halál. Az elhaltak száma a 76. korévben a legnagyobb. Erre a 
korévre esik tehát Tordaszentlászlón a meghaltak sorának öregkori mo- 
dusza, az úgynevezett normálkor. A meghaltak átlagos életkora 74,8 volt. 


A születéskorlátozás tükröződése Inaktelke halandósági táblázatában. 
 
Annak érdekében, hogy a népesség halandóságáról tiszta, áttekint- 


hető képet tudjunk nyújtani, elkészítettük Inaktelke lakosságának rövi- 
dített halandósági táblázatát.33 


                                                        
33 A halandósági, vagy más néven az élettáblázat azt fejezi ki, hogy a kü- 


lönböző életkorokban mekkora a halálozás — s ennek ellentéte, a továbbélés — 
valószínűsége. E valószínűségek meghatározzák, hogy egy adott időben született 
korosztályból a különböző életéveket mennyien érik el, illetőleg addig mennyien 
halnak meg (továbbélési, kihalási rend). Az élettartamra vonatkozó középértéke- 
ket azután az egyes életkorokat elérők száma alapján határozzák meg. 


A gyakorlatban a továbbélés rendjét egy adott év vagy időszak halandósága 
alapján egy elképzelt generációra vonatkoztatva határozzák meg. A halandósági 
táblához tehát kiindulásként egy zárt, többnyire 100 000 egyidőben élve született 
népességet vesznek alapul, s a továbbiakban megállapítják, hogy 1, 2, 3.....x, x+1 
év múlva, az adott év vagy adott időszak halandósága alapján, hányan maradnak 
közülük életben. Feltételezik továbbá, hogy n év múlva mindnyájan meghalnak. 


A két nem eltérő halandósága következtében a férfiak és a nők halandósági 
tábláit külön szokták elkészíteni. 
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Az 1972—1976 közötti időszakban meghaltak kormegoszlása Tordaszentlászlón 


 
 
 
 


Az inaktelki férfiak halandósági táblázata (1954—1973) 
 


Életkor Továbbélési 
rend 


Meghaltak 
száma 


Halálozási 
valószínűség 


Továbbélési 
valószínűség 


Várható átla- 
gos élettartam 


x 1x dx qx px e0
x
 


0 100000 2899 0,02899 0,97101 68,50 
1 97101 581 0,00598 0,99402 [69,53 
5 96520 440 0,00456 0,99544 65,94 


10 96080 300 0,00312 0,99688 61,23 
15 95780 450 0,00470 0,99530 56,41 
20 95330 472 0,00495 0,99505 51,67 
25 94858 550 0,00580 0,99420 46,91 
30 94308 683 0,00724 0,99276 42,17 
35 93625 848 0,00906 0,99094 37,46 
40 92777 1836 0,01979 0,98021 32,78 
45 
50 


90941 
88860 


2081 
2303 


0,02288 
0,02592 


0,97712 
0,97408 


28,39 
24,00 


55 86557 5370 0,06204 0,93796 19,57 
60 81187 10474 0,12901 0,87099 15,70 
65 70713 11547 0,16329 0,83671 12,65 
70 59166 14342 0,24240 0,75760 9,63 
75 44824 14688 0,32768 0,67232 6,92 
80 30136 21199 0,70344 0,29656 4,07 
85 8937    2,81 
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Az inaktelki nők halandósági táblázata 
(1954—1973) 


 
Életkor Továbbélési 


rend 
Meghaltak 


száma 
Halálozási 


valószínűség 
Továbbélési 
valószínűség 


Várható átla- 
gos élettartam 


x 1x dx qx px e0
x
 


0 100000 4688 0,04688 0,95312 65,20 
1 95312 1629 0,01709 0,98291 67,38 
5 93683 161 0,00172 0,99828 64,52 


10 93522 100 0,00107 0,99893 61,77 
15 93422 3910 0,04185 0,95815 54,70 
20 89512 1297 0,01449 0,98551 51,98 
25 88215 591 0,00670 0,99330 47,70 
30 87624 615 0,00702 0,99298 43,00 
35 87009 711 0,00817 0,99183 38,29 
40 86298 1789 0,02073 0,97927 33,58 
45 84509 3829 0,04531 0,95469 29,24 
50 80680 4152 0,05146 0,94854 25,52 
55 76528 4354 0,05689 0,94311 21,76 
60 72174 5342 0,07402 0,92598 17,93 
65 66832 7690 0,11506 0,88494 14,16 
70 59142 12002 0,20294 0,79706 10,67 
75 47140 15417 0,32705 0,67295 7,76 
80 31723 15498 0,48854 0,51146 5,32 
85 16225    3,01 


 
A két táblázat elkészítésénél az 1954—1973 közötti időszak halan- 


dóságát vettük alapul. A húszéves időszak alatt ugyanis a halálozás a 
legtöbb korévet érintette, s így a falu lakosságának csekély számából 
adódó esetleges hibalehetőségek nagy részét, úgy véljük, ki tudtuk kü- 
szöbölni. 


A halandósági viszonyok legjobb összefoglaló mutatója a születéskor 
várható átlagos élettartam.34 Ez a mutató Inaktelkén a férfiakra vonat- 
                                                        


34 Meg kell jegyeznem, hogy az Előrében, az Igazságban, A Hétben stb. meg- 
jelent cikkek és a hivatalos dokumentumok magyar fordításai helytelenül a szü- 
letéskor várható átlagos élettartam helyett az „átlagos életkort” használják. 


A zavar onnan ered, hogy a román nyelvű demográfiai irodalomban az emlí- 
tett fogalomra két kifejezést használnak: „durata medie a vieţii” és „speranţa 
de viaţă la naştere”. Amint azt Vladimir Trebici Roland Presat L’analyse Dé- 
mographique című könyv román fordításának egyik jegyzetében megállapítja: 
„tudományos szempontból a második kifejezés a pontos” (Roland Presat: Analiza 
demografică. Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1974. 36. lap). 


A népesség életkorával kapcsolatosan a demográfiai irodaiam több mutatót 
használ. Ezek közül a legjelentősebbek a következők: 


A népesség átlagos életkora (vîrsta medie), amely egy adott időpontban élő 
népességet alkotó tagok életkorának mérlegelt számtani átlaga. Ez a mutató 
nem az emberi élet várható tartamáról, hosszáról, hanem a népesség 
pillanatnyi korösszetételéről ad képet. A népesség átlagos életkorát tehát mind- 
azon tényezők befolyásolják, amelyek annak korösszetételét meghatározzák: a szü- 
letések, a halálozások és a vándorlások. 


A normálkor (Lexis által bevezetett demográfiai fogalom) a meghaltak korá- 
nak moduszát (vîrsta modală la deces) jelenti. Abba az öregkori korévbe esik, 
amelyben a meghaltak száma a legnagyobb. Hazánkban 1972-ben a meghaltak 
korának öregkori modusza a férfiaknál a 72. életév, a nőknél a 77. életév volt. 
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koztatva 68,50 év, a nőkre viszont 65,20 év, amely az 1930-as évek 
40—42 éves átlagos élettartamához viszonyítva óriási haladást, életszín- 
vonalbeli emelkedést jelent. 


A születéskor várható átlagos élettartammal kapcsolatban Inaktelke 
esetében a következő sajátosságra hívjuk fel az olvasó figyelmét: ebben 
a faluban a férfiak várható átlagos élettartama a magasabb, eltérően 
az országos helyzettől, ahol a férfiak várható átlagos élettartama 66,83 
év, a nőké 71,29 év. Napjainkra az jellemző általában, hogy a nők átla- 
gos élettartama meghaladja a férfiakét. 


Annak érdekében, hogy a nők alacsonyabb átlagos élettartamának 
az okát feltárhassuk, mindenekelőtt megvizsgáltuk a falu lakosságának 
halandóságát életkor és nemek szerint. E célból elkészítettük Inaktelke 
lakossága továbbélési rendjének görbéjét. 


A grafikonból jól kivehető, hogy a 0—2 éves és a 15—49 éves kor- 
csoportokhoz tartozó nők halandósága meghaladta a férfiakét, míg az 
idősebb korcsoportoknál többnyire az ellenkező jelenség tapasztalható. 


A 0—2 évesek korcsoportjában bekövetkezett halálesetek női túlsú- 
lyának tisztázása érdekében megvizsgáltuk a faluban a csecsemő- és a 
gyermekhalandóságot35 is. Az 1954—1973 közötti időszakban a csecse- 
mőhalandóság összesen 37,94‰, ebből fiú 28,99‰, leány 46,88‰. (Szám- 
szerűen kifejezve összesen 5, ebből fiú 2, leány 3.) A csecsemőhalan- 
dóság tehát valamivel magasabb az országos átlagnál, amely 1975-ben 
34,67‰ volt. A nemek szerinti vizsgálat során azt tapasztaljuk, hogy 
a leánycsecsemők halandósága 1,6-szor magasabb a fiúcsecsemők halan- 
dóságánál. 


A halálesetek okait vizsgálva azt találtuk, hogy két fiú és egy lány- 
csecsemő esetében a halált szervi, születési rendellenességek okozták. 
Ez a három haláleset tehát az úgynevezett endogén halálokok közé sorol- 
ható. Két leánycsecsemő elhalálozása esetében az ok: tébécé-fertőzés, 
illetve grippé volt, vagyis úgynevezett exogén ok. Lényegében ez a két 
halálok nem a csecsemő vele született gyengeségének, hanem külső kör- 
nyezeti ártalomnak a következménye. 


                                                                                                                                                                   
A születéskor várható átlagos élettartam (speranţa de viaţă la naştere vagy 


durata medie a vieţii), esetleg átlagos élettartam, az élet várható hosszúsága. Ez 
a demográfiai fogalom az emberi élet hosszúságát, tartamát fejezi ki. Arra ad 
felvilágosítást, hogy az adott halandósági viszonyok mellett a születendő egyének 
átlagosan hány évig fognak élni. A születéskor várható átlagos élettartam tehát 
a halandósági viszonyoktól függ, s egyben ezeknek a viszonyoknak a legkézzel- 
foghatóbb, legszemléltetőbb kifejezési módja. 


35 A csecsemőhalandóság mutatójának kiszámítása úgy történik, hogy a kér- 
déses naptári időszakban az egy éven aluli korban meghaltak számát osztjuk 
az ugyanazon időszakban történt élve születések számával, ezrelékben kifejezve. 


E kérdéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a csecsemőhalandóság 
csökkentése területén hazánkban óriási eredményeket értünk el. 1930-ban a csecse- 
mőhalandóság 175,6‰ volt, az egyik legmagasabb Európában. „Évente — állapí- 
totta meg Eduard Mezincescu professzor — 120 000 gyermek hal meg, 
mielőtt megérné az egyéves kort. A száz év előtti csecsemőhalandóság szintjén 
állunk, azon a szinten, amelyen Ázsia és Afrika áll. Ez a helyzet a rossz gazda- 
sági körülményeknek, az alultápláltságnak, a szülési szabadság, a társadalmi biz- 
tosítás hiányának köszönhető” (Poporul, 1937. április 29.). Ezzel szemben 1976-ban 
a csecsemőhalandóság 31,4‰-re csökkent. 
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Az inaktelki lakosság továbbélési rendjének görbéje 


 


Az általunk vizsgált időszakban egyetlen egy éven felüli gyermek 
halt meg, egy leány. A bejegyzett halálok: tüdőgyulladás — tehát szin- 
tén külső környezeti ártalom; nagyobb körültekintéssel, nagyobb gon- 
dossággal el lehetett volna kerülni. 


A 0—4 éves korcsoport specifikus halandósága a faluban 9,45‰, 
valamivel meghaladja az országos szintet, amely 1975-ben 9,22‰ volt. 
A leányok gyermekhalandósága e korcsoport esetében Inaktelkén 13,06‰ 
(az országos szint csak 8,5‰). A fiúk gyermekhalandósága esetében az 
inaktelki szint 5,93‰, az országos szint 9,91‰. 


A fentiek ama engednek következtetni, hogy a faluban a fiúcsecse- 
mőket és a fiúgyermekeket nagyobb szeretettel és gondoskodással veszik 
körül, mint a leánygyermekeket. Ezt különben az anyáknak a szülé- 
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Az inaktelki lakosság kihalási rendjének görbéje 


sekkel szembeni sajátos magatartásából is észlelhetjük már utaltunk 
arra, hogy az anyák szívesebben vállalkoznak a második gyermekre 
abban az esetben, ha az elsőszülött fiú volt. A faluban észlelhető fel- 
fogást az 1910-ben és 1911-ben született nők demográfiai magatartásá- 
nak vizsgálati eredményei is igazolják. Ezek szerint ha az elsőszülött 
fiú volt, 8 anya közül 6 vállalkozott a második gyermekre is. Ha viszont 
az elsőszülött lány volt, 6 anya közül csak egy vállalkozott második 
gyermekének világrahoztalára. 


Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a második leány- 
gyermek, hogy úgy mondjuk, „nem kívánt”, nem szívesen fogadott 
gyermek, egyebek mellett talán azért is, mert — amint az Csép Sándor 
egy tv-riportjából is kitűnt — a leánygyermek kiházasítása a szülők- 
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nek óriási költséget jelent. Két leány kiházasítására a család már nem- 
igen vállalkozik. 


A 15—24 éves korcsoportban levő nők magasabb halandósága össze- 
függ a terhesség illegális megszakításának módszerével. Az utóbbi évek- 
ben „két fiatal asszonyról tudják, hogy itthon akarták elhajtani a máso- 
dik magzatot. Az egyik napokon belül vérmérgezésben meghalt, a másik- 
nak elrákosodott a méhe, és hosszas betegség után múlt ki...” — olvas- 
suk a már idézett kérdőívre adott válaszok egyikében. 


Összefoglalva: a női lakosság születéskor várható alacsonyabb átla- 
gos élettartamának okát Inaktelkén a születéskorlátozási szokásokban, 
illetve a születésekkel kapcsolatos demográfiai magatartásban találtuk 
meg. 


 


A halálokok szerkezetének változása 


A halandóság vizsgálata során nagy jelentősége van a halálokok 
tanulmányozásának. Ebből következtethetünk valamely település vagy 
vidék egészségügyi állapotaira s becsülhetjük fel azoknak az egészség- 
ügyi intézkedéseknek eredményességét, amelyeket esetünkben szocia- 
lista államunk foganatosított a felszabadulás utáni évtizedekben. 


A halálokok tanulmányozását szintén inaktelki vonatkozásban vé- 
geztük el. Az eredmény az 1954—1973 közötti időszakra vonatkozólag 
a következő: 
 


A halál oka Száma A meghaltak 
  aránya 100 000 


lakosra 
százalékos 
megoszlása 


Aggság és öregkor 39 302 20,0 
Szívbetegségek 45 349 23,1 
Rosszindulatú daganatok 19 147 9,7 
Fertőző betegségek 11 85 5,6 
Tüdő- és mellhártyagyulladás 9 70 4,6 
Gümőkór 9 70 4,6 
Egyéb betegségek 63 488 32,4 
Összesen 195 1511 100,0 


 


Az általános halandóság már jelzett csökkenésével együtt a halál- 
okok szerkezeti összetétele is jelentősen megváltozott. A fertőző beteg- 
ségek — amelyek évezredeken át döntően befolyásolták a halandóság 
alakulását — a felszabadulás után foganatosított közegészségügyi és 
járványügyi, valamint megelőző-gyógyító intézkedések következtében 
Inaktelkén már elvesztették vezető szerepüket a halálokok között: jelen- 
leg 5,6%-os az arányuk. 


Igen jelentős volt a halálozások számának csökkenése azoknál a 
betegségeknél, amelyeknél az orvosi beavatkozás általánosabb körű, pl. 
a gümőkór. Ez a betegség a háború előtt hazánkban az összes halálo- 
zások 8,8%-ának okaként az 5. helyen állt,36 Jelenleg Inaktelkén ez a 
halálok 4,6%-os az általános halandóságban. 


                                                        
36 Vladimir Trebici: Populaţia României şi creşterea economică. 91. lap. 
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Az említett folyamatoknak mintegy ellentétes következménye az lett, 
hogy mindinkább előtérbe kerültek azok a halálokok (szívbetegségek, 
rosszindulatú daganatok stb.), amelyek főleg az időskorúak halálát okoz- 
zák. 


 


A falvak társadalmi szerkezetében végbement változások 
A vizsgált terület népességszámának alakulására a születések és a 


halálozások mellett a vándormozgalom is hatott. 1968—1974 között a 
vándorlási különbözet37 a következőképpen alakult (ezrelékben): 
 


1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 


–0,91 –7,42 –2,64 –5,44 –7,44 –10,29 –12,85 


Amint látjuk, a vándorlási különbözetnek negatív előjele van, tehát 
a vándormozgalom a vizsgált területen a népesség csökkenésének irá- 
nyában hatott. Ez a szám 1972-től — amint azt már megállapítottuk — 
meghaladta a természetes szaporulatot is, és így a teljes, a tényleges 
szaporulatot negatív előjelűvé tette. 


Jeleztük, hogy az elvándorlás oka a népesség foglalkozási szerkeze- 
tének megváltozásában keresendő. Össz-kalotaszegi viszonylatban ezek 
a változások a következőképpen tükröződnek a foglalkoztatottak össz- 
létszámának és főleg megoszlásának adataiban: 
 


 Foglalkoztatottak 
Év Összesen Mezőgazdaságban Nem mezőgazdasági 


termelési ágakban 
 szám % szám % szám % 


1966 53 459 100,0 33 129 62,0 20 330 38,0 
1973 53 828 100,0 22 408 41,6 31 420 58,4 


 
A vidék mezőgazdaságából 1966—1973 között 10 721 személy szaba- 


dult fel, s így az e termelési ágban dolgozók aránya az összlétszám 
62,0%-áról 41,6%-ra csökkent. A mezőgazdaságból felszabadult munka- 
erő azonban nem minden esetben hagyta el a falvakat, vagyis a fel- 
szabadulást nem minden esetben követte a vándormozgalom. A vizs- 
gált időszakban a mezőgazdaságból felszabadult 10 721 személlyel szem- 
ben a vándorlási veszteség mindössze 4300 volt. Ennek magyarázata a 
következő: 


1. Kalotaszegre ipart telepítettek, vagy a már meglevő ipari egysé- 
geket kifejlesztették. Ma már nagyon sok kalotaszegi falunak van saját 
ipari egysége. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: Egeres, Nagyka- 
pus, Kissebes, Csucsa, Körösfő, Tordaszentlászló, Kiskalota, Jegenye. A 
jelenlegi ötéves terv időszakában ipari egységet fog kapni: Szászfenes, 
Gyerőmonostor, Gyalu, Sárd stb. Így tehát az ipar területileg kiegyen- 
lítettebb elhelyezése és a gazdasági fejlettség különbségeinek kiegyen- 


                                                        
37 A vándorlási különbözet vagy más néven vándormozgalom mérlege (egyen- 


lege) az érkezők és a távozók számának különbözete. Ha ez a szám negatív előjelű, 
a távozók száma meghaladja az érkezőkét. 
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lítődése mérsékelte és mérsékelni fogja a terület népességének elván- 
dorlását. Jellemző ezzel kapcsolatban, hogy Kolozs megye városiasítási 
tervében a 11 kijelölt jövőbeni város közül öt a vizsgált területen fek- 
szik: Egeres (a gyárteleppel egyesülve), Gyalu, Kiskalota, Kissebes, Tor- 
daszentlászló, egy pedig — Jára — a terület közvetlen közelségében. 


2. A fejlődőképes falvak társadalmi-kulturális ellátottsági színvo- 
nala az utóbbi időben állandóan emelkedett; egyre csökkent a különbség 
a városok és a falvak között. Nagymértékben javultak a lakásviszo- 
nyok; az egy személyre jutó lakterület nagysága a vizsgált terület fal- 
vainak nagy részében meghaladja a városokra jellemző mutatószámot. 
A lakások felszereltségi foka is jelentősen javult: a villamosítás a fal- 
vakon 100% felé közeledik, kezd terjedni a vidék falusi lakóházaiban 
a vízvezeték, a vízöblítéses vécé s a fürdőszoba is. Több faluban tömb- 
házak is épültek, amelyekben távfűtés van. 


E változások következtében kifejlődött a városok és az ipari köz- 
pontok közelében fekvő falvak alvóhely-szerepköre, vagyis ezek lakást, 
szállásit nyújtanak az ipari központban dolgozók egy részének. Az álta- 
lunk vizsgált területen mondhatni minden faluban megtalálható már ez 
a szerepkör, hiszen a legtöbb faluból 30 perc alatt a megyeközpontba 
juthatnak az ingázók. 


1976-ban a vizsgált területről az ingavándorlás vonzási körzetek 
szerint a következőképpen alakult: 
 


Község Kolozsvár 
Napoca 


Bánffy  
hunyad 


Egeres Tárnica Nagy- 
kapus 


Egyéb 
vonzási 
központ 


Összesen 


 1 2 3 4 5 6 7 
Egeres 229 27 – – 15 30 301 
Bács 2300 – 2 – – 4 2306 
Kiskalota 61 60 2 13 1 47 184 
Nagykapus 330 10 4 – – – 344 
Csucsa 15 27 2 5 – 153 202 
Szászfenes 2424 2 – 33 22 40 2521 
Gyalu 
Gorbó 


740 
795 


– 
2 


1 
116 


– 
2 


34 
7 


26 
11 


801 
933 


Körösfő 60 92 55 – – 27 234 
Gyerőmonostor 34 34 24 45 73 13 223 
Kissebes 41 37 8 – – 67 153 
Tordaszentlászló 2085 – 25 40 10 180 2340 
Kalotaszentkirály 113 202 23 – 2 79 419 
Összesen 9227 493 262 138 164 677 10 961 
% 84,2 4,5 2,4 1,2 1,5 6,2 100,0 


 


A táblázat adataiból kitűnik, hogy az ingázók legfontosabb vonzás- 
központja Kolozsvár-Napoca municípium, ahová az ingavándorlás 84,2%-a 
irányul. Az ingázók többsége ipari munkás. Mint sajátosságot említjük 
meg, hogy Tordaszentlászlóról és környékéről építőipari munkások in- 
gáznak Kolozsvárra. 


A vizsgált területen a munkaerőnek más vonzásközpontjai is vannak, 
ilyen Bánffyhunyad (4,5%), Egeres (2,4%), Nagykapus (1,5%), Tárnica 
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(1,2%), melyet napjainkban a nagysebesi (Dregán-völgyi) hidroenerge- 
tikai építőtelep váltott fel. 


Egyes falvakból más ipari központokba is ingáznak, igy például a 
Bánffyhunyadtól nyugatra elterülő falvakból Élesdre és Nagyváradra, 
Tordaszentlászlóról és környékéről Tordára. 


Az alvóhely-szerepkör legnagyobb mértékben Bács és Szászfenes 
községekben fejlődött ki. Az ingázók ezekben a községekben az aktív 
lakosságnak több mint 60%-át teszik ki. 


Az ingázás bizonyos értelemben a modern gazdasági és társadalmi 
fejlődés velejárója. Az életformaváltozás szempontjából általában pozitív 
jelenségnek tekinthető, hiszen közelebb viszi a városok kedvező keres- 
kedelmi, egészségügyi, kulturális ellátottságát a falvak lakosságához. 
Vannak azonban — mint ismeretes —. negatív oldalai is, például az 
időveszteség. Nyilván kedvezőtlen helyzetben vannak például azok az 
ingázók, akik Csucsáról vagy Kalotaszentkirályról Kolozsvárra járnak be 
dolgozni, s naponta több órát töltenek el utazással. De a kisebb távol- 
ságra ingázók egy részének a közlekedése sem elég gyors és kulturált. 
Ebből a szempontból, vagyis a munkahelynek a lakóhely közelébe 
vitele szempontjából is indokolt Kolozs megye nyugati városa, Bánffy- 
hunyad gyorsabb ütemű iparosítása. 


Összefoglalva az eddigieket: 
A mezőgazdaságból felszabadult munkaerő a következő módok sze- 


rint helyeződött át más termelési ágakba: 
— A falvakon létesített ipari egységekben vállalt munkát. Sok 


esetben ezt is lakóhelyváltoztatás kísérte. Iránya: falu→falu. 
— A városokban működő ipari és szolgáltatási egységekben keresett 


magának munkahelyet, anélkül, hogy lakhelyét megváltoztatta volna. 
Ingázóvá lett. 


— A városokban működő ipari és szolgáltatási egységekben helyez- 
kedett el, miközben lakóhelyét is megváltoztatta, vagyis a vándor- 
mozgalom alanyává vált. Ez a vándormozgalom a vidék népességének 
nemcsak számbeli alakulását befolyásolta, hanem kihatott annak nem és 
kor szerinti összetételére is. Különböző szociográfiai tanulmányok kimu- 
tatták, hogy a vándormozgalom alanyai főleg a munkaképes korú szemé- 
lyek. 


 


A népesség nem és kor szerinti összetétele 


 
A bemutatott és elemzett népmozgalmi jelenségek: a születések, a 


halálozások és a vándorlások a vizsgált terület népességének sajátos nem 
és kor szerinti megoszlását alakították ki. 


A vidék népességének kormegoszlását az 1966-os népszámlálás alap- 
ján az alábbi táblázat tartalmazza; szemléltetésére elkészítettük a kor- 
piramist is (lásd az 50. lapon).38 


                                                        
38 A korpiramis vagy korfa a népesség nemek szerinti korösszetételét ábrázolja. 


A derékszögű koordináta-rendszer függőleges tengelyétől jobbra és balra kiinduló 
sávok hossza jelzi a függőleges tengelyen feltüntetett életkorhoz (évjárathoz) tar- 
tozók számát vagy arányát. A férfinépességet a korfa bal, a női népességet a 
jobb oldalán szokás ábrázolni. A korpiramis alján helyezkednek el a legfiata- 
labb, majd felfelé haladva az egyre idősebb korosztályok. 
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Korcsoport Összesen Férfi Nő 


0—4 6373 3293 3080 
5—9 7391 3810 3581 
10—14 7841 4016 3825 
15—19 6229 2980 3249 
20—24 6234 3073 3161 
25—29 6828 3389 3439 
30—34 7072 3510 3562 
35—39 7139 3556 3583 
40—44 6944 3418 3526 
45—49 4450 2161 2289 
50—54 5777 2773 3004 
55—59 6059 3007 3052 
60—64 4700 2323 2377 
65 és idősebb 8168 3648 4520 
Bizonytalan (be nem vallott) 31 7 24 


Összesen 91 236 44 964 46 272 


 
A vizsgált terület népességének 1966 évi korpiramisa 


                                                                                                                                                                   
A korpiramisnak különböző típusait különböztetjük meg: 
— Fiatal vagy szaporodó típus. Itt a piramis az életkor előrehaladásával — a 


halálozások következtében — lépcsőzetesen keskenyedik. 
— Öreg vagy fogyó típus. Ezt a típust az öregkorúak magasabb s ezzel pár- 


huzamosan a gyermekkornak alacsonyabb aránya jellemzi. 
— Stacionér vagy változatlan típus. Egy elméleti korösszetétel, amelyben a 


születések száma változatlan, s ugyancsak változatlan továbbélési rend mellett meg- 
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A bemutatott korpiramisból kitűnik, hogy Kalotaszeg népességének 
kor szerinti összetétele, ha eltekintünk a 15—29 éves korcsoportban a 
vándorlás miatt keletkezett, a 45—49 éves korcsoportban pedig a máso- 
dik világháború okozta behorpadástól, lényegében a szaporodó típushoz 
sorolható. Jól kivehető azonban a propagatív korosztályok csökkenése 
következtében beálló születéscsökkenés is, vagyis az a tény, hogy a 0—4 
évesek korcsoportjához tartozók száma kisebb, mint az 5—9 éves kor- 
csoporthoz tartozóké, s ez kisebb, mint a 10—14 éveseké. Amennyiben 
a születések tovább fognak csökkeni a propagatív korosztályok csökke- 
nése, valamint a termékenység csökkenése következtében, a vidék né- 
pességének korösszetétele az öregedő vagy fogyó népesség képét ölti fel. 


A korösszetétel mérésének legfontosabb s egyben legkézzelfoghatóbb 
mutatószáma a népességnek a három nagy korcsoport (0—14, 15—59, 
60 éves és idősebb) szerinti százalékos megoszlása. Ez egyben a népes- 
ség demo-ökonómiai vizsgálatának is alapmutatója, hiszen lényegében a 
termelő népességet hasonlítja össze a nem termelő népességgel. Ez a 
mutatószám az országos átlaggal összehasonlítva a következő képet adja: 
 


 Vizsgált terület Országos átlag 


0—14 év között 23,7 26,0 
15—59 év között 62,2 61,7 
60 évesek és idősebbek 14,1 12,3 


 
A vizsgált területen a gyermekkorúak (0—14 évesek) aránya alacso- 


nyabb az országos átlagnál. Ez sajnálatos módon a vizsgált terület ala- 
csonyabb születési arányszámainak a következménye. A felnőttkorúak 
(15—59 évesek) aránya a vizsgált területen az országos átlagnál valami- 
vel magasabb. Az öregkorúak (60 évesek és idősebbek) korcsoportjának 
aránya meghaladja az országos átlagot. Ez azt bizonyítja, hogy a vizsgált 
terület népességének demográfiai öregedési folyamata az országosénál 
előrehaladottabb.39 


                                                        
egyezik a meghaltak számával. Ebben az esetben a korösszetételt a továbbélési 
rend szabja meg. A stacionér népességben az egyes nem és kor szerinti csopor- 
tok változatlanok, a szaporodás értéke = 0. 


 
39 A demográfiai öregedésen az öregkorúak arányának növekedését értjük, 


amelynek több oka van: 
— A születések csökkenése, egy korábbi szinthez viszonyított esése, amely 


csökkenti a fiatal korcsoport számát és arányát; ennek következtében nő az öreg- 
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Kalotaszeg népessége az országosénál előrehaladottabb demográfiai 
öregedést mutat, s ennek legfőbb oka a vándormozgalomban keresendő. 
Amint láttuk, a vándormozgalomban a fiatalkorú, munkabíró lakosság 
vesz részt, s így ez a mozgalom közvetlenül is elvezet a népesség öre- 
gedéséhez. Emellett, mivel a propagatív korosztályokat érinti, a szü- 
letések csökkenését is befolyásolja, s így közvetetten is meggyorsítja a 
népesség öregedési folyamatát. 


A népesség és a gazdaság közötti viszony vizsgálata szempontjából 
a korpiramis vizsgálata mellett nagy jelentősége van az 1000 munkabíró 
korúra jutó improduktív korú személyek számát jelző mutatónak is. Ez 
lényegében a termelő lakosságot viszonyítja a kimondottan fogyasztó la- 
kossághoz, s azt a „terhet” fejezi ki, amelyet egy munkabíró személy a 
gyermekek és az öregkorúak eltartása érdekében a vállán hord. A teher 
nagyságát tekintve teljesen mindegy, hogy ezt a munkabíró személy köz- 
vetlenül vagy közvetve, részben társadalmi ellátás, részben családi gon- 
doskodás formájában viseli. 


A gyermekeknek és az öregeknek a munkabíró vagy a produktív 
korban levő személyekhez viszonyított arányát a demográfiai irodalom 
„eltartottsági teher”-nek vagy „eltartottsági viszony”-nak nevezi, s rend- 
szerint ezrelékben fejezi ki. 


Az eltartottsági teher a népesség kortagozódása mellett attól is függ, 
hogy melyik életévre tesszük a munkabíró kor alsó határát (15 vagy 
20 éves korra), illetve felső határát (60 vagy 65 éves korra). A tanul- 


                                                                                                                                                                   


korúak aránya. A népesség demográfiai öregedésében ennek a tényezőnek jelentős 
szerepe volt. A születések csökkenése következtében beállott öregedést a „korpira- 
mis alapján keresztül” bekövetkezett öregedésnek nevezzük. 


— A halandóság csökkenésének és a várható átlagos élettartam emelkedésé- 
nek hatása a népesség öregedési folyamatára nem egészen egyértelmű. Ugyanis 
a népességet fiatalíthatja is. Ennek a látszólag paradox megállapításnak az a 
magyarázata, hogy az általános halandósági viszonyok javulása bekövetkezhet a 
csecsemő- és a gyermekhalandóság csökkenése következtében is. Ez pedig azzal 
jár együtt, hogy egy előző korszakhoz képest a csecsemőknek és a gyermekeknek 
egyre nagyobb hányada marad életben. Ilyen körülmények között az általános 
halandóság csökkenése megnöveli a fiatalkorú népesség össznépességben arányát. 


— A halandóság csökkenése azonban elősegítheti a népesség öregedését is. 
Az általános halandóság alakulásában ugyanis az öregkorúak halandóságának is 
jelentős része van. Az öregkorúak korspecifikus halandóságának csökkenése pedig 
a népesség öregedésének az irányában hat. Ha tehát a születési arányszám nem 
növekszik és a halandóság fiatalkori összetevői lényegesen nem javulnak, az 
öregkorúak halandóságának csökkenése nemcsak az öregkorúak számát, hanem az 
össznépességen belüli arányát is megnöveli, s ezzel a népesség demográfiai öre- 
gedéséhez vezet. Az így bekövetkezett öregedést a demográfusok „a korpiramis 
csúcsán keresztül” bekövetkezett öregedésnek nevezik. 


Roland Presat A demográfiai elemzés című könyvében, a népesség örege- 
désének folyamatát vizsgálva, a következőket állapította meg: „A halandóság 
csökkenése lényegében minden életkorban visszanyert emberi életekben konkreti- 
zálódik, s így normális körülmények között végeredményben a korpiramis duzza- 
dását eredményezte, anélkül, hogy az életkorok szerinti megoszlást módosította 
volna. 


Napjainkban a születések csökkenése az, amely a népesség öregedését világ- 
viszonylatban meghatározza, vagyis az öreg személyek aránya az össznépességen 
belül azért emelkedett, mert a fiatalabbak kevesebben lettek. Az ment végbe, 
amit a korpiramis alapján keresztül bekövetkezett öregedésnek nevezünk, ugyan- 
akkor a jövőben várható [...] a korpiramis csúcsán keresztüli öregedés” Roland 
Presat: Analiza demografică. 230. lap). 
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mányi idő meghosszabbodása, illetve a tízosztályos általános iskola kö- 
telezővé tétele hazánkban felemelte a munkába állás alsó határát. A 
várható élettartam növekedése pedig ugyanakkor az ember aktív élet- 
tartamának meghosszabbodását is eredményezi. Pontosan meghatározni 
tehát a produktív kor alsó, illetve felső határát nemigen lehet. A demog- 
ráfiai irodalom ezért az emberi életkorokat leggyakrabban biológiai 
alapon osztja fel: gyermekkorra (0—14 évig), munkabíró korra (15—59 
évig), öregkorra (60 éven felül). A hazai demográfiai irodalom is ezt az 
életkorcsoportosítást használja, amikor az eltartottsági viszonyt megálla- 
pítja. 


Az említett korcsoportosítás szerint az eltartottsági teher Kalota- 
szegen (1966-ban) a következőképpen alakult: 
 


 Kalotaszeg Országos átlag 
 szám % szám % 


% Eltartottsági viszony, 
amelyből 


608 100,0 621 100,0 


Gyermek 380 62,5 422 68,0 
Öreg 228 37,5 199 32,0 


 
Az eltartottsági teher tehát országos viszonylatban meghaladta az 


általunk vizsgált területét. A munkaképes lakosságra nehezedő teher 
szempontjából azonban nem mindegy, hogy ez a teher hogyan oszlik meg 
az öregek, illetve a fiatalok között. Az ide vonatkozó irodalom meg- 
állapítja, hogy a gyermekek szükséglete és fogyasztása alacsonyabb az 
időskorúakénál.40 Amennyiben elfogadjuk azokat a feltevéseket, melyek 
szerint a gyermekek fogyasztása a felnőttekének mintegy kétharmadát 
teszi ki, úgy már az országos viszonylatban számított eltartottsági teher 
kedvezőbb a kalotaszegiénél. Általában a fiatalabb, illetve a fiatalodó 
népességben az eltartottsági teher alacsonyabb. Az „optimális” népessé- 
get meghatározó növekedési ütemek megállapításánál a fenti törvény- 
szerűséget is figyelembe szokták venni. 


Kalotaszeg népességének nemek szerinti megoszlása az 1966. március 
15-i népszámlálás adatai alapján a következő volt: 
 


 Szám % 


Összlakosság 91 236 100,0 
Férfiak 44 964 49,28 
Nők 46 272 50,72 


 
Megállapítható tehát, hogy a vizsgált területen a nők száma meg- 


haladja a férfiakét. 1000 nőre 971 férfi jut, valamivel több az országos 


                                                        
40 Bourgeois Pichat francia demográfus kimutatta, hogy a gyermekek és a 


20 éven aluli fiatalok átlagos fogyasztási szükségletei a felnőttekének kétharma- 
dát teszik ki. 


Az oxfordi skála szerint, ha a férfi családfő fogyasztását 1 fogyasztási egy- 
ségnek vesszük (FE), a többi felnőtteké 0,7 FE, a 15 éven aluli gyermekeké 
viszont 0,5 FE. 
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átlagnál, amely mindössze 959 volt. A nemek aránya korcsoportonként 
a következőképpen alakult: 


 


A férfiaknak a nőkhöz viszonyított aránya 


0—4 éves korcsoportban 1,069 
5—9 ,, 1,064 
10—14 ,, 1,050 
15—19 ,, 0,917 
20—24 ,, 0,972 
25—29 ,, 0,985 
30—34 ,, 0,985 
35—39 ,, 0,992 
40—44 ,, 0,969 
45—49 ,, 0,944 
50—54 ,, 0,923 
55—59 ,, 0,985 
60—64 ,, 0,977 
65 és idősebb         ,,   0,807 


 


Amint a táblázatból kitűnik, a nemek aránya az egyes korcsoportok- 
ban különböző. A 0—14 év közötti korcsoportban még férfitöbblet tapasz- 
talható. Ez azzal magyarázható, hogy a nemek születéskori aránya nem 
egyenlő. Az újszülöttek között több a fiú, mint a leány. Országos 
viszonylatban (1953—1973 között) az újszülöttek fiúaránya 51,3—51,7% 
között ingadozott, azaz ezer leányszülöttre 1052—1070 fiúszülött jutott. 


Annak ellenére, hogy a gyermekkorúaknál férfitöbblet jelentkezik, 
a népesség egészét vizsgálva a nők többlete állapítható meg. Ennek 
magyarázata elsősorban az, hogy a két nem halandósága eltérően alakult. 
A nők halandósága mondhatni minden életkorban kedvezőbb volt a fér- 
fiakénál. A férfiak és a nők halandóságának különbözősége abban is 
megnyilvánul, hogy azonos számú leányszülött közül sokkal többen ér- 
nek meg bizonyos meghatározott életkort, mint a fiúszülöttek közül. Az 
1969—1972 évi országos halandósági táblázat adatai szerint például 
100 000 leányszülöttből 89 368 megéri az 50., 35 441 pedig a 80. élet- 
évet, míg ugyanannyi férfiból ezt az életkort csak 87 205, illetve 30 055.41 


Kalotaszeg területén a népesség nemek szerinti megoszlásának alaku- 
lásába egy másik tényező is beleszólt, mégpedig a vándormozgalom. Az 
elvándorlók közül a vizsgált időszakban a férfiak jelentős többségben 
voltak, s emiatt már a 15—19 és 20—24 évesek korcsoportjában női 
többlet alakult ki, amikor országos viszonylatban a női többlet 1966-ban 
csak a 39 éves kortól kezdődött. 


A női többlet kor szerinti alakulását módosította továbbá a második 
világháborúban — a 45—54 évesek korcsoportjában — megmutatkozó 
magasabb férfihalandóság. 


                                                        
41 I. Hristache: Speranţa medie de viaţă a populaţiei RS România 1969—1972. 
Revista de statistică, 1974. 2. szám. 52. lap. 
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A népesség nem és kor szerinti összetételének községenkénti és 
falvankénti sajátosságai 
 
A vizsgált terület községeinek és falvainak nem és kor szerinti ösz- 


szetétele nem egységes. S ezen nem csodálkozhatunk, hiszen — amint 
láttuk — a bemutatott népmozgalmi jelenségeknek községenként és 
falvanként is más és más volt az intenzitásuk s egyes esetekben irá- 
nyuk is. 


A fenti megállapítás szemléltetésére ragadjunk ki néhány települést, 
és vizsgáljuk meg ezek lakosságának nem és kor szerinti összetételét. 
 
Korcsoport Vizsgált terület Bánffyhunyad 


város 
Gyalu község Nagykapus 


község 
 Össz. F N Össz. F N Össz. F N Össz. F N 


0—14 23,7 51,5 48,5 22,4 52,5 47,5 26,0 52,2 47,8 21,9 46,1 53,9 
15—59 62,2 49,1 50,9 65,3 49,6 50,4 63,0 51,7 48,3 63,2 51,5 48,5 


60 és idősebb 14,1 46,3 53,7 12,3 44,0 46,0 11,0 45,7 54,3 14,9 53,6 46,4 
Összesen 100,0 49,3 50,7 100,0 49,5 „50,


5 
100,0 51,3 48,7 100,0 50,6 49,4 


 
Korcsoport Körösfő község Inaktelke falu Egeresgyártelep Bogártelke falu 
 
 


Össz. F N Össz. F N Össz. F N Össz. F N 
0—14 21,8 52,7 47,3 17,5 55,6 44,4 24,6 50,2 49,8 22,0 52,3 47,7 
15—59 62,9 46,7 53,3 61,7 48,2 51,8 65,2 50,9 49,1 60,6 48,5 51,5 


60 és idősebb 15,3 43,0 47,0 20,8 42,6 47,3 5,2 41,8 58,2 17,4 44,7 55,4 
Összesen 100,0 47,5 52,5 100,0 48,3 51,7 100,0 50,2 49,8 100,0 48,6 51,4 


 
Mindenekelőtt Egeresgyártelep sajátos korösszetételével foglalkozunk. 


Szembetűnő az öregek alacsony (5,2%-os), valamint a gyermekek és a 
felnőttek (munkabíró lakosság) viszonylag magas aránya. Ez a sajátos- 
ság — a mind az ország, mind a vizsgált terület arányszámaitól való 
szembeötlő eltérés — azzal magyarázható, hogy a falu a két világhá- 
ború közötti időszakban, a gipszgyár létesítésével és munkásainak lete- 
lepítésével keletkezett. Mint önálló helység először az 1956-os népszám- 
lálás alkalmával szerepel. Azóta is igen számottevő tényező a lakosság 
növekedésében a bevándorlás. A települők túlnyomó többsége a fiatal- 
korú munkabíró lakossághoz tartozott. Keletkezésének időszakában hiá- 
nyoztak az idősek, a 60 éven felüliek, ez a korcsoport csak a letelepül- 
tek és a bevándorlók megöregedése során jelenik meg. Olyan demográfiai 
sajátosság ez, amely minden új helységben megtalálható, sőt ott is jelent- 
kezik, ahol rövid idő alatt a bevándorlás következtében erőteljesen, meg- 
növekedett a népesség. 


Bánffyhunyadon, a vizsgált terület egyedüli városában a munkabíró 
lakosság aránya ugyancsak meghaladja a területi és az országos átlagot, 
s ugyanakkor a gyermekek és az öregek aránya alacsonyabb az emlí- 
tett átlagos arányszámoknál. 


E jelenség részletesebb vizsgálata során kiderült, hogy a 15—19 
évesek korcsoportja mintegy 400—450 fővel haladja meg az előző (10—14 
évesek) és a következő (20—24 évesek) korcsoportok létszámát. A város- 
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ba tehát mintegy 400—450 fiatal (15—19 éves) vándorolt be, követke- 
zésképpen ez a korcsoport felduzzadt. A magyarázatot az 1966. március 
15-i népszámlálás módszerében találjuk meg; ez a népszámlálás ugyanis 
a helységek állandó lakosának tekintette „azokat a személyeket, akik 
6 hónapnál hosszabb ideje a helységben laktak (még akkor is, ha a lakó- 
helyváltoztatás formaságainak nem tettek eleget), továbbá azokat a sze- 
mélyeket, akik a helységbe jöttek mint végleges alkalmazottak (függet- 
lenül tartózkodási idejüktől), azokat a tanulókat és diákokat, akik tanul- 
mányaik folytatása végett jöttek a helységbe [kiemelés tőlem — K.H.S.], 
valamint azokat a személyeket is, akik nem tudtak állandó lakhelyükül 
más helységet megjelölni.”42 


Bánffyhunyad Kolozs megye nyugati vidékének, s általában a Se- 
bes-Körös vízgyűjtőjének legfőbb iskolaközpontja, tanulmányai folyta- 
tása végett tehát nagyon sok ifjú tartózkodik állandóan a városban. Eze- 
ket az 1966-os népszámlálás is itt találta. 


Gyalu községben a népesség kor szerinti szerkezete a fiatal szapo- 
rodó típus jellegzetes formáját mutatja. Az öregek aránya alacsonyabb, 
mint a kalotaszegi és az országos átlag. Ugyanakkor a gyermekek arány- 
száma magasabb az országos és a kalotaszegi átlagnál. A vizsgált terület 
községei között itt volt a legmagasabb a születési arányszám (26‰ felett), 
míg a lakosság elvándorlása ebből a községből csekély volt. 


Ami a többi bemutatott községet és falut illeti, az öregedési folya- 
mat mindenütt előrehaladottabb a vizsgált övezet átlagos szintjénél. 
Ennek okát a születési arányszám alacsonyabb voltában találjuk meg. 
A folyamat a legelőrehaladottabb Inaktelkén. Itt a 60 éven felüliek 
aránya már 1966-ban meghaladta a 20%-ot, a gyermekek aránya pedig 
mindössze 17,5% volt. A falu lakosságának 1966. évi korpiramisa a kö- 
vetkező képet mutatja: 


A bemutatott korpiramissal kapcsolatosan a következőkre hívjuk fel 
az olvasó figyelmét: 


A 60—64 éves korcsoport létszáma 70%-kal nagyobb, mint a 0—4 
évesek korcsoportjáé. 


A legnagyobb létszámú a 40—44 évesek és az 50—54 évesek kor- 
csoportja, vagyis az 1922—1926 és az 1912—1916 között született évjá- 
ratoké. Ez a jelenség az akkori évjáratok magasabb születési arányszá- 
mával függ össze, s nem cáfolja ezt az 1917—1921 között született évjá- 
ratok (45—49 évesek) alacsonyabb száma, ugyanis innen kerültek ki 
a legnagyobb számban a második világháború áldozatai. E korcsoportnál 
ezért női többlet is jelentkezik. 


A grafikonból a piramis áljához közeledve jól kivehető a népesség- 
nek korcsoportonkénti csökkenése. A korpiramis tehát nem felfelé, ha- 
nem lefelé haladva keskenyedik. 


Még egy szembetűnő behorpadás látható ezen a korpiramison, és- 
pedig a 15—19 évesek és a 20—24 évesek korcsoportjainál. Ezeknél 
a korcsoportoknál is jelentkezik a női többlet. Ez a jelenség a Bán- 
ffyhunyadon kimutatott és elemzett kidudorodásnak az ellenkezője. A 
 


                                                        
42 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966. Regiunea Cluj. 
Vol. I. Populaţia. Direcţia Centrală de Statistică. 1968. XI. lap. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


57 


 
Inaktelke lakosságának 1966 évi korpiramisa 


népszámlálás időpontjában ugyanis sokan voltak távol a faluból tanul- 
mányaik folytatása végett. 


A falu lakosságának öregedési folyamata 1966—1976 között foko- 
zódott, csökkent a gyermekek és növekedett az öregek aránya, amint 
azt az alábbi táblázat százalékban kifejezett adatai bizonyítják. 
 


Korcsoport 1966 1976 


0—14 évesek 17,5 17,0 
15—59 évesek 61,7 61,8 
60 évesek és idősebbek 20,8 21,2 
Összesen 100,0 100,0 


 
Amint láttuk, 1966 és 1976 között, tehát egy elég rövid idő alatt, 


lényeges változások mentek végbe a falu lakosságának kor szerinti össze- 
tételében, amelyek elmélyítették a falu öregedési folyamatát. Követ- 
kezésképpen tanulságosnak mutatkozik előrevetíteni a falu népességé- 
nek alakulását, feltételezve, hogy: 


a születések száma, pontosabban a propagatív korú nők termé- 
kenysége az előrevetítés időszakában nem fog változni, azaz a jelenlegi 
szinten marad; 


a halandóság ugyancsak a jelenlegi szinten fog állni, tehát se nem 
javul, se nem romlik; 


a vándormozgalom nem fogja befolyásolni a falu népességének szá- 
mát és nemenkénti, valamint kor szerinti szerkezetét. A falut tehát egy 
zárt népességként fogjuk fel. 
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A fentieket feltételezve, az alkotóelem, más néven a komponens 
módszer segítségével kivetítettük a falu népességének alakulását egészen 
2000-ig. Az eredményt az alábbi korpiramis mutatja: 


 
Inaktelke lakosságának előrevetített korpiramisa 2000-ben 


Az előrejelzés szerint a falu lakossága 1976 és 2000 között 13,5%-kal 
fog csökkenni. Ugyanakkor megváltozik a lakosság korszerkezeti össze- 
tétele, amelyet (százalékban) az alábbi táblázat szemléltet: 
 


Korcsoport 1966 1976 2000 


0—14 évesek 17,5 17,0 15,9 
15—59 évesek 61,7 61,8 56,8 
60 évesek és idősebbek 20,8 21,2 27,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 


Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a falu lakosságának örege- 
dési folyamata erőteljesen előre fog haladni. A 60 évesek és idősebbek 
aránya az összlakosságon belül 21,2%-ról 27,3%-ra nő. Következés- 
képpen növekedni fog az a teher, melyet a munkabíró népesség a vál- 
lain hord majd, főleg az öregek eltartása érdekében. 


Megfigyelhető továbbá, hogy 2000-ig — a fentebb ismertetett fel- 
tételek között — már nemcsak a gyermekek számaránya, hanem a 
munkabíró lakosság számaránya is csökkenni fog 61,8%-ról 56,8%-ra. 
Így az egy munkabíró személyre jutó teher még nagyobb lesz. 


Az 1000 munkabíró személyre jutó gyermekek és öregek száma 
előreláthatólag a következőképpen alakul: 
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Korcsoport 1976 2000 


0—14 275 280 
60 évesek és idősebbek 343 480 


Összesen 618 760 


 


Az adatokból kiderül, hogy az eltartottak terhe 25 év alatt több 
mint 22%-kal fog növekedni. 


Milyen következtetés adódik az eltartottsági tehernek ebből az emel- 
kedéséből? 


A bemutatott születéskorlátozás valaha azért jött létre, hogy növe- 
kedjék a családon belül az egy családtagra jutó jövedelem. Változatlan 
jövedelem mellett ugyanis annál nagyobb volt az egy családtagra jutó 
rész, minél kevesebb volt a gyermek. A születéskorlátozás kezdeti idő- 
szakában ez így meg is valósult. De mi a távolabbi következmény? 


1976 és 2000 között a falu népessége már olyan periódusba fog 
kerülni — s ez igen jól kiolvasható az adatokból —, hogy éppen a 
születéskorlátozás miatt a faluban megnövekszik az eltartottsági teher, 
s így a születéskorlátozás az életszínvonal csökkenésének irányában jog 
hatni. Íme hogyan váltja ki egy nem megfontolt, nem meggondolt, 
csak pillanatnyi célt figyelembe vevő demográfiai magatartás 75 év le- 
forgása alatt épp a kívánttal ellenkező hatást. 
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Gutenfeld Ausztria 83, 87, 88 
Gyepes, Ghipeş, Mărtiniş Hargita me- 


gye 
Gyergyóalfalu, Joseni Hargita megye 158, 


161 
Gyergyócsomafalva, Ciumani Hargita 


megye 206 


Gyergyóditró, Ditrău Hargita megye 149  
153, 158, 161 


Gyergyóremete, Remetea Hargita megye 
133–162 


Gyergyószárhegy, Lăzărea Hargita me- 
gye 153, 158, 160, 210 


Gyergyószentmiklós, Gheorgheni Hargita 
megye 149, 157, 158, 159, 177 


Gyerőmonostor, Mănăstireni Kolozs me- 
gye 23, 29, 40, 47, 48 


Gyerővásárhely, Dumbrava, Căpuşu Ma- 
re Kolozs megye 


Gyilkostó, Lacu Roşu Hargita megye 158, 
160 


Gyula, Giula Szeben megye 139 
Gyulafehérvár, Alba Iulia Fehér megye 


157, 161 
Gyulakuta, Fîntînele Maros megye 175 


Hágótő, Hagota Hargita megye 157, 158 
Halmágy, Hălmeag Brassó megye 85 
Harangláb, Hărănglab Maros megye 75 
Havad, Neaua Maros megye 175 
Havadtő, Viforoasa Maros megye 77, 78, 


82, 83, 87, 88, 92 
Hégen, Brădeni Szeben megye 75, 80, 


85 
Héjjasfalva, Vînători Maros megye 77 
Hermány lásd Magyarhermány 
Hesdát, Hăşdate, Săvădisla Kolozs me- 


gye 
Hidegkút, Vidacut, Săcel Hargita megye 


270 
Hidegszamos, Someşu Rece, Gilău Kolozs 


megye 
Hidegvíz, Săcel Szeben megye 82 
Hodgya, Hoghia, Feliceni Hargita me- 


gye 218, 222, 224, 230, 233, 234, 235, 
237, 239, 245–261 


Hodos, Hodoşa Hargita megye 149, 158, 
160 


Hodosfalva, Hodişu, Poieni Kolozs me- 
gye 


Holló, Corbu Hargita megye 158 
Homoródalmás, Mereşti Hargita megye 


249, 268, 274 
Homoródkarácsonyfalva, Crăciunel, Oc- 


land Hargita megye 274 
Homoródkeményfalva, Comăneşti, Măr- 


tiniş Hargita megye 
Homoródoklánd, Ocland Hargita megye 


199, 268 
Homoródremete Călugăreni, Mărtiniş 


Hargita megye 270, 271 
Homoródszentmárton, Mărtiniş Hargita 


megye 268, 278 
Homoródszentpál, Sînpaul Hargita megye 


85 
Homoródszentpéter, Petreşti, Mărtiniş 


Hargita megye 
Homoródújfalu, Satu Nou, Ocland Har- 


gita megye 
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Hortobágyfalva, Cornăţel Szeben megye 
75, 84 


Illyéd, Ilidia Krassó-Szörény megye 157 
Ilva lásd Palotailva 
Inaktelke, Inucu, Aghires Kolozs megye 


29–37, 40–46, 55–58 
Ipp, Ipu Szilágy megye 118 
Ivó, Izvoare, Zetea Hargita megye 270 


Jákótelke, Horlacea, Sîncraiu Kolozs me- 
gye 24 


Jára lásd Alsójára 
Járarákos, Vălişoara, Săvădisla Kolozs 


megye 
Jásfalva, Iaşu, Ulieş Hargita megye 
Jegenye, Leghia, Aghires Kolozs me- 


gye 
Jekatyerinográd (ma Szverdlovszk) Szov- 


jetunió 207 


Kadicsfalva, Cădişeni (Székelyudvarhely- 
lyel összeépült község) 237 


Kalonda, Calonda, Corund Hargita me- 
gye 270, 271 


Kalotabikal, Bica, Mănăstireni Kolozs 
megye 


Kalotanádas, Nadăşu, Izvoru Crişului 
Kolozs megye 


Kalotaszentkirály, Sîncraiu Kolozs me- 
gye 23, 29, 48, 49 


Kalotaújfalu, Finciu, Călăţele Kolozs me- 
gye 


Kányád, Ulieş Hargita megye 267, 268, 
277, 278 


Kápolnásfalu, Căpîlniţa Hargita megye 
265, 271, 277, 278 


Karácsonyfalva lásd Nyárádkarácsony- 
falva 


Karánsebes, Caranşebeş Krassó-Szörény 
megye 139, 157 


Kásva, Caşva, Gurghiu Maros megye 158 
Kecset, Păltiniş, Lupeni Hargita megye 
Kelementelke, Călimăneşti Maros megye 


77, 85 
Kémer, Camăr Szilágy megye 114 
Kénos, Chinuşu, Mărtiniş Hargita me- 


gye 85 
Kerc, Cîrţa Szeben megye 84 
Kercisóra, Cîrţişoara Szeben megye 82 
Kerelőszentpál, Sînpaul Maros megye 


206 
Ketesd, Tetişu, Fildu de Jos Szilágy me- 


gye 
Kézdialbis, Albiş Kovászna megye 207 
Kézdimartonos, Mărtănuş Kovászna me- 


gye 211 
Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc Kovász- 


na megye 85, 158, 161 
Kilyénfalva, Chileni Hargita megye 158, 


161 
Kirulyfürdő, Băile Chirui, Lueta Har- 


gita megye 267, 270, 271 


Kisbacon, Băţanii Mici Kovászna megye 
206, 208, 209, 212 


Kisdongó, Dîngău Mic, Căpuşu Mare Ko- 
lozs megye 


Kisfalud, Satu Mic, Lupeni Hargita me- 
gye 270, 271 


Kisfenes, Finişel, Săvădisla Kolozs me- 
gye 


Kisfüle Magyar Népköztársaság 209 
Kisgalambfalva, Porumbenii Mici, Mu- 


geni Hargita megye 
Kiskadács, Cădaciu Mic, Simoneşti Har- 


gita megye 211 
Kiskalota, Călăţele Kolozs megye 24, 47, 


48 
Kiskapus, Căpuşu Mic, Căpuşu Mare Ko- 


lozs megye 
Kiskapus, Copşa Mică Szeben megye 85, 


92 
Kiskede, Chedia Mică, Simoneşti Hargita 


megye 271 
Kiskökényes, Cutiş, Almaşu Szilágy me- 


gye 
Kismedesér, Medişoru Mic, Avrămeşti 


Hargita megye 
Kispetri, Petrinzel, Almaşu Szilágy me- 


gye 
Kissebes, Poieni Kolozs megye 24, 27, 


47, 48 
Klézse, Cleja Bacău megye 153 
Kobátfalva, Cobăteşti, Simoneşti Hargita 


megye 
Kóbor, Cobor Brassó megye 85 
Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca Kolozs 


megye 23, 24, 34, 48, 49, 61, 63, 64, 65, 
98, 157, 160, 187–197, 208, 211, 234 


Komandó, Comandău Kovászna megye 
158 


Konstanca lásd Constanţa 
Koppenhága Dánia 206 
Korond, Corund Hargita megye 265, 268, 


271, 274, 276, 278, 279 
Kovászna, Covasna Kovászna megye 139, 


161, 211 
Köpec, Căpeni, Baraolt Kovászna megye 


209 
Kőrispatak, Crişeni, Atid Hargita megye 
Körösfeketetó, Negreni, Ciucea Kolozs 


megye 
Körösfő, Izvoru Crişului Kolozs megye 


24, 29, 47, 48, 55 
Körtvélyfája, Periş Maros megye 140, 


141, 158 
Kövesd, Coveş Szeben megye 75, 77, 83, 


87, 88, 89 
Középfüld, Fildu de Mijloc, Fildu de Jos 


Szilágy megye 
Középlak, Cuzăplac Szilágy megye 24 
Küküllőalmás, Alma Szeben megye 81 
Küküllőkeményfalva, Tîrnoviţa, Brădeşti 


Hargita megye 270 
Küküllőmező, Poiana Tîrnavei, Zetea 


Hargita megye 271 
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Küküllővár, Cetatea de Baltă Fehér me- 
gye 85 


Küsmöd, Cuşmed, Atid Hargita megye 


Laposnya, Lăpuşna Maros megye 157, 
158 


Lapupatak, Ruginoasa, Cuzăplac Szilágy 
megye 


Lengyelfalva, Poloniţa, Feliceni Hargita 
megye 215, 218, 232, 235, 238, 239, 
241–243 


Lesses, Dealu Frumos Szeben megye 85 
Lippa, Lipova Arad megye 9, 136 
Lisznyó, Lisnău Kovászna megye 207 
Lok, Remetea Hargita megye 157, 158 
Lókod, Locodeni, Mărtiniş Hargita me- 


gye 271 
Lövéte, Lueta Hargita megye 265, 266, 


268, 270, 271, 274, 278, 279 
Lunka, Lunca Vişagului, Poieni Kolozs 


megye 


Magaré, Pelişor Szeben megye 87, 88 
Magyarandrásfalva, Andreeni, Avrămeşti 


Hargita megye 
Magyarfenes, Vlaha, Săvădisla Kolozs 


megye 
Magyarhermány, Herculian, Băţanii Mari 


Kovászna megye 198–214 
Magyarléta, Liteni, Săvădisla Kolozs me- 


gye 
Magyarlóna, Luna de Sus, Floreşti Ko- 


lozs megye 
Magyarókereke, Aluniş, Sîncraiu Kolozs 


megye 
Magyarvalkó, Văleni, Călăţele Kolozs 


megye 
Makfalva, Ghindari Maros megye 174, 


175, 176, 183 
Mákófalva, Macău, Aghireş Kolozs me- 


gye 68 
Malomfalva, Moreşti Maros megye 136 
Malomszeg, Brăişoru, Sîncraiu Kolozs 


megye 
Mangalia Constanţa megye 92 
Máréfalva, Satu Mare, Brădeşti Hargita 


megye 237, 266 
Margitta, Marghita Bihar megye 114 
Márkosfalva, Kézdimárkosfalva, Mărcuşa 


Kovászna megye 207 
Marosbogát, Bogata Maros megye 85 
Maroscsicsér, Cicer Arad megye 9, 11 
Maroshévíz, Topliţa Hargita megye 139, 


158, 160, 214 
Marosludas, Luduş Maros megye 141, 


168, 173 
Marosszentanna, Sîntana de Mureş Maros 


megye 157, 158 
Marosszentgyörgy, Sîngiorgiu de Mureş 


Maros megye 141, 158 
Marosvásárhely, Tîrgu Mureş Maros me- 


gye 9, 91, 92, 98, 136, 140, 157, 158, 


160, 168, 169, 173, 205, 208, 214, 246, 
249 


Marosvécs, Brîncoveneşti Maros megye 
175 


Marótlaka, Morlaca, Poieni Kolozs me- 
gye 


Mártonfalva, Metiş Szeben megye 85, 
92 


Martonos, Firtănuş, Avrămeşti Hargita 
megye 77, 271 


Martonosi Láz, Laz-Firtănuş, Avrămeşti 
Hargita megye 207 


Mátisfalva, Matişeni, Mugeni Hargita 
megye 77, 84, 271 


Medesér lásd Nagymedesér 
Medgyes, Mediaş Szeben megye 73, 87, 


88, 91, 92 
Melegszamos, Someşu Cald, Gilău Kolozs 


megye 27 
Méra, Mera, Baciu Kolozs megye 
Mezőpanit, Pănet Maros megye 175 
Mezőrücs, Rîciu Maros megye 168 
Miami Amerikai Egyesült Államok 206 
Mihályfalva, Boarta Szeben megye 82, 84 
Miklósfalva, Nicoleşti, Ulieş Hargita me- 


gye 217 
Miklósvár, Micloşoara Kovászna megye 


85 
Miskolc, Magyar Népköztársaság 211 
Mîrşa, Avrig Szeben megye 82 
Mócs, Mociu Kolozs megye 187 
Morganda, Merghindeal Szeben megye 


87, 88 
Muzsna lásd Székelymuzsna 


Nádas, Nădăşel, Gîrbău Kolozs megye 
Nádasdaróc, Dorolţu, Aghireş Kolozs me- 


gye 24 
Nádaskoród, Coroşu, Baciu Kolozs me- 


gye 
Nagybacon, Băţanii Mari Kovászna me- 


gye 203, 206, 209, 212, 214 
Nagybánya, Baia Mare Máramaros me- 


gye 119 
Nagydongó, Dîngău Mare, Căpuşu Mare 


Kolozs megye 
Nagyernye, Ernei Maros megye 141, 158 
Nagyfalu lásd Szilágynagyfalu 
Nagygalambfalva, Porumbenii Mari, Mu- 


geni Hargita megye 77, 85 
Nagykadács, Cădaciu Mare, Simoneşti 


Hargita megye 
Nagykalota, Călata, Călăţele Kolozs me- 


gye 
Nagykapus, Căpuşu Mare Kolozs megye 


24, 27, 47, 48, 55 
Nagykapus, Copşa Mare Szeben megye 


84, 87, 88 
Nagykede, Chedie Mare, Simoneşti Har- 


gita megye 271 
Nagykend, Chendul Mare Maros megye 


77 
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Nagymedesér, Medişoru Mare, Simoneşti 
Hargita megye 77, 271 


Nagymoha, Grînari Brassó megye 85 
Nagypetri, Petrindu, Cuzăplac Szilágy 


megye 
Nagyremete, Remetea Mare Temes me- 


gye 157 
Nagysármás, Şarmaş Maros megye 168 
Nagysebes, Valea Drăganului, Poieni Ko- 


lozs megye 49 
Nagyselyk, Şeica Mare Szeben megye 85 
Nagysink, Cincu Brassó megye 74, 75, 


85 
Nagysolymos, Şoimoşu Mare, Săcel Har- 


gita megye 77 
Nagyszeben, Sibiu Szeben megye 16, 73, 


78, 82, 84, 87, 88, 91, 92, 157, 158, 161, 
205, 206, 212, 237 


Nagyvárad, Oradea Bihar megye 23, 49, 
63, 98, 119, 129 


Neustadt Német Szövetségi Köztársaság 
210 


Nyárádgálfalva, Găleşti Maros megye 75, 
175 


Nyárádkarácsonyfalva, Crăciuneşti Ma- 
ros megye 175 


Nyárádmagyarós, Măgherani Maros me- 
gye 174, 175, 176 


Nyárádremete, Eremitu Maros megye 92, 
175 


Nyárádszereda, Miercurea Nirajului Ma- 
ros megye 168, 173 


Nyárádtő, Ungheni Maros megye 141, 
158, 175 


Nyárszó, Nearsova, Izvoru Crişului Ko- 
lozs megye 


Nyerce, Mierţa, Cuzăplac Szilágy megye 
Nyikómalomfalva, Morăreni, Lupeni 


Hargita megye 
Nyíregyháza Magyar Népköztársaság 212 
Nyújtód, Lunga Kovászna megye 77, 85 


Oczfalva, Oţeni, Feliceni Hargita megye 
217, 221, 232, 235, 237, 239, 243 


Ohio Amerikai Egyesült Államok 204 
O. Ivánfalva, Ighişu Szeben megye 84, 


87, 88 
Oklánd lásd Homoródoklánd 
Olasztelek, Tălişoara, Brăduţi Kovászna 


megye 210, 211 
Oravica, Oraviţa Krassó-Szörény megye 


157 
Oroszhegy, Dealu Hargita megye 268, 


271, 278 
Orsova, Orşova Mehedinţi megye 157 


Örményes, Armeniş Krassó-Szörény me- 
gye 157 


Pálfalva, Păuleni, Lupeni Hargita megye 
270, 271 


Palotailva, Lunca Bradului Maros me- 
gye 139, 157, 158 


Pálpataka, Valea lui Pavel, Corund Har- 
gita megye 267 


Pányik, Păniceni, Căpuşu Mare Kolozs 
megye 


Papfalva, Popeşti, Baciu Kolozs megye 
Papolc, Păpăuţi Kovászna megye 85 
Parajd, Praid Hargita megye 265, 266, 


268, 269, 271, 274, 276, 277, 278, 279 
Patakfalva, Văleni, Feliceni Hargita 


megye 219, 222, 223, 224, 232 
Péntekpataka, Pintic Hargita megye 139, 


157, 158 
Petek, Petcu, Ulieş Hargita megye 267, 


271 
Petőfalva, Peteni Kovászna megye 213 
Petőháza, Magyar Népköztársaság 213 
Petőhenye, Magyar Népköztársaság 213 
Petőmihályfalva Magyar Népköztársaság 


213 
Piatra Neamţ, Neamţ megye 138, 139 
Ploieşti, Prahova megye 201, 213 
Pócstelke, Păucea Szeben megye 82 
Prelucele, Ciucea Kolozs megye 28 
Prépostfalva, Stejărişul Szeben megye 


87, 88 
Pusztacelina, Ţeline Szeben megye 75, 


80, 85 
Pusztaszentmiklós, Sînnicoară, Apahida 


Kolozs megye 35 
Putna, Tulgheş Hargita megye 158 


Radnótfája, Iernuţeni Maros megye 140, 
141, 158 


Ratosnya, Răstoliţa Maros megye 139, 
141, 157, 158, 161 


Recsenyéd, Rareş, Mărtiniş Hargita me- 
gye 


Remeteszeg (Marosvásárhelybe beolvadt 
község) 141 


Resica, Reşiţa Krassó-Szörény megye 157, 
161 


Riomfalva, Richiş Szeben megye 75, 85 
Románandrásfalva, Săcel Hargita megye 


268 
Romángyerőmonostor, Mănăşturu Româ- 


nesc, Mănăstireni Kolozs megye 
Románléta, Lita, Săvădisla Kolozs me- 


gye 
Románújfalu, Noul Român Szeben me- 


gye 81, 82, 87, 88, 92 
Rozsonda, Ruja Szeben megye 85 
Rugonfalva, Rugăneşti, Simoneşti Har- 


gita megye 


Salkó, Salcău Szeben megye 85 
Sándorfalva, Alexandriţa, Feliceni Har- 


gita megye 215, 223, 230, 231, 232, 235, 
271 


Sándortelke lásd Sándorfalva 
Sárd, Şardu, Sînpaul Kolozs megye 47 
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Sármás, Sărmaş Maros megye 173 
Sáromberke, Dumbrăvioara Maros megye 


141, 158 
Sárpatak, Şarpotoc Maros megye 80, 85 
Sárvásár, Saula, Izvoru Crişului Kolozs 


megye 
Sásverés, Saşvareş, Praid Hargita me- 


gye 
Sebesvár, Bologa, Poieni Kolozs megye 
Segesvár, Sighişoara Maros megye 84, 


168, 173, 201, 213, 220 
Sepsibükszád lásd Bükszád 
Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe Ko- 


vászna megye 85, 93–112, 158, 161, 
205, 207, 212, 214 


Sikaszó, Şicasău, Zetea Hargita megye 
271 


Siklód, Şiclod, Atid Hargita megye 271 
Siménfalva, Simoneşti Hargita megye 


264, 268, 271, 274, 278 
Sinaia, Prahova megye 206 
Sófalva, lásd Alsó- és Felsősófalva 
Solymosi Láz, Laz-Şoimuş, Avrămeşti 


Hargita megye 
Sólyomtelke, Corneşti, Gîrbău Kolozs 


megye 
Somosd, Corneşti Maros megye 214 
Somogyom, Şmig Szeben megye 81 
Suceava, Suceava megye 85, 86 
Sükő, Cireşeni, Feliceni Hargita megye 


218, 220, 230, 235, 236, 238, 239, 240, 
241, 275 


Szakadát, Săcădate Szeben megye 12, 82, 
83, 87, 88, 92 


Száldobos, Doboşeni Kovászna megye 212 
Szárazajta, Aita Seacă Kovászna megye 


209, 211, 213, 214 
Szárhegy lásd Gyergyószárhegy 
Szászalmás, Alma între Vii Szeben me- 


gye 87, 88 
Szászcsávás, Ceuaş Maros megye 75 
Szászfenes, Floreşti Kolozs megye 24, 47, 


48, 49 
Szászrégen, Reghin Maros megye 140, 


157, 158, 161, 168, 173, 178, 206 
Szászmuzsna, Mojna Szeben megye 87, 


88 
Szászváros, Orăştie Hunyad megye 141, 


157, 161 
Szászzalatna, Zlagna Szeben megye 84, 


87, 88 
Szatmár, Satu Mare Szatmár megye 119, 


129, 157, 160 
Szeben lásd Nagyszeben 
Szecseleváros, Săcele Brassó megye 158, 


161 
Székástóhely, Tău Fehér megye 85 
Székelydálya, Daia, Ulieş Hargita megye 


212 
Székelyderzs, Dîrjiu Hargita megye 268, 


278 
Székelyhíd, Secuieni Bihar megye 166 


Székelyhodos, Hodoşa Maros megye 175 
Székelykeresztúr, Cristuru-Secuiesc Har- 


gita megye 80, 81, 84, 91, 92, 158, 213, 
225, 263–265, 269, 272–274, 277 


Székelymagyarós, Aluniş, Mugeni Har- 
gita megye 


Székelymuzsna, Mujna, Dîrjiu Hargita 
megye 278 


Székelyudvarhely, Odorheiu-Secuiesc 
Hargita megye 77, 81, 85, 158, 161, 207, 
213–215, 217–224, 231, 233, 235–237, 
239, 241, 245, 247, 249, 263–265, 268– 
274, 276, 277 


Székelyvécke, Veţca Maros megye 77, 83, 
87, 88 


Szelindek, Slimnic Szeben megye 212 
Szelistye, Sălişte Szeben megye 85 
Szejkefürdő, Hargita megye 242 
Szencsed, Sîncel, Lupeni Hargita megye 


267, 270, 271 
Szentábrahám, Avrămeşti Hargita me- 


gye 268 
Szentágota lásd Ágota 
Szentdemeter, Dumitreni Maros megye 


233 
Szentlászló, Vasileni, Ulieş Hargita me- 


gye 
Szenterzsébet, Eliseni, Secuieni Hargita 


megye 
Szentlélek, Bisericani, Lupeni Hargita 


megye 270, 271, 274 
Szentkirály, Sîntcrai, Dealu Hargita me- 


gye 
Szentmárton lásd Homoródszentmárton 
Szentmiklós, Nicoleni, Simoneşti Hargita 


megye 
Szentmihály, Mihăileni, Simoneşti Har- 


gita megye 
Szenttamás, Tămaşu, Dealu Hargita me- 


gye 
Széplak lásd Berettyószéplak 
Szilágybagos, Boghiş Szilágy megye 118 
Szilágynagyfalu, Nuşfalău Szilágy megye 


113–131 
Szilágysomlyó, Şimleul Silvaniei Szilágy 


megye 114, 116, 118, 119, 129 
Szováta, Sovata Maros megye 168, 173, 


175, 249 
Sztána, Stana, Almaşu Szilágy megye 
Sztolna, Stolna, Săvădisla Kolozs megye 
Szucság, Suceag, Baciu Kolozs megye 


Tarányos, Tarnişu, Poieni Kolozs megye 
Tarcsafalva, Tărceşti, Simoneşti Hargita 


megye 
Tarkő, Tarcău Neamţ megye 139, 157, 158 
Tárnica, Tarniţa, Mărişel Kolozs megye 


48 
Teke, Teaca Beszterce-Naszód megye 


141, 158 
Telegdi-Bacon lásd Nagybacon 







Telekfalva, Teleac, Feliceni Hargita me- 
gye 222, 223, 232, 235, 238, 240 


Temesvár, Timişoara Temes megye 157, 
161, 249 


Tenke, Tinca Bihar megye 166 
Teregova, Teregova Krassó-Szörény me- 


gye 157 
Tibód, Tibod, Dealu Hargita megye 271 
Tîrgu Jiu, Gorj megye 157 
Tokió, Japán 206 
Topaszentkirály, Almásszentkirály, Sîn- 


craiu Almaşului Szilágy megye 62 
Torda, Turda Kolozs megye 49, 98 
Tordaszentlászló, Săvădisla Kolozs me- 


gye 24, 40, 41, 47–49 
Tordátfalva, Turdeni, Simoneşti Hargita 


megye 
Torja, Turia Kovászna megye 77, 84 
Tótfalu, Tăuţi, Floreşti Kolozs megye 
Tóttelek, Gălăşeni, Cuzăplac Szilágy me- 


gye 
Tölgyes, Tulgheş Hargita megye 157, 158 
Tulcea Tulcea megye 157, 161 
Tusnád, Tuşnad Hargita megye 157, 158, 


161, 212 
Türe, Turea, Gîrbău Kolozs megye 


Újegyház, Nocrich Szeben megye 85 
Újfalu lásd Románújfalu 
Újlak, Uilac, Săcel Hargita megye 271 
Újszékely, Secuieni Hargita megye 268, 


278 
Újváros, Noiştat Szeben megye 85 


Üknyéd, Valea Rotundă, Dealu Hargita 
megye 270 


Ülke, Ulcani, Dealu Hargita megye 


Vágás, Tăietura, Mugeni Hargita megye 


Vajdahunyad, Hunedoara Hunyad megye 
157, 161, 242, 246 


Váralmás, Almaşu Szilágy megye 24 
Vargyas, Vîrghiş Kovászna megye 201, 


207, 209, 210, 212 
Várhegy, Subcetate Hargita megye 153 
Városfalva, Orăşeni, Mărtiniş Hargita 


megye 226 
Varság, Vărşag Hargita megye 85, 92, 


268, 270 
Vásártelke, Stoboru, Cuzăplac Szilágy 


megye 
Vasláb, Voşlăbeni Hargita megye 158, 161 
Vecsérd, Vecerd Szeben megye 87, 88 
Vérd, Vărd Szeben megye 87, 88 
Viktóriaváros, Oraşul Victoria Brassó 


megye 82 
Vista, Viştea, Gîrbău Kolozs megye 61– 


72 
Vízakna, Ocna Sibiului Szeben megye 92 
Vlahica, Vlăhiţa Hargita megye 206, 264, 


265, 269, 272, 274, 277 


Weirton Amerikai Egyesült Államok 208 


Zabola, Zăbala Kovászna megye 210 
Zalatna, Zlatna Fehér megye 157, 161 
Zavoly, Zăvoi Krassó-Szörény megye 157 
Zetelaka, Zetea Hargita megye 214, 265, 


266, 268, 270, 271, 274, 277, 279 
Zeteváralja, Subcetate, Zetea Hargita 


megye 270 
Zilah, Zalău Szilágy megye 114, 118, 119, 


210 


Zsidve, Jidvei Fehér megye 85, 86 
Zsobok, Jebucu, Almaşu Szilágy megye 
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GARDA DEZSŐ 


GYERGYÓREMETEI ERDŐMUNKÁSOK TEGNAP ÉS MA 


TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS 


Ember és táj kölcsönösen befolyásolják egymást. Az ember átala- 
kítja az őt körülvevő természetet, de a természet is visszahat az ember 
gazdasági-társadalmi életére. Ez a megállapítás különösen jellemző 
Gyergyóremetére, arra a székely településre, amely a Gyergyói-medence 
északnyugati részén alakult ki, a Görgényi-havasok két óriási vulkánja: 
a Fancsal és a Mezőhavas keleti lejtője alatt. Valaha nagy kiterjedésű, 
sűrű erdők borították a vidéket.1 Ezt a természeti valóságot az ember 
a XVI. század második felétől kezdődően a maga szükségleteinek meg- 
felelően formálta át. Amint azt nagyon érzékletesen mutatja be Bocskor 
János 1838-ban: „A temérdek fenyveseknek irtása kétségtelenül czél 
szerénti, jó és a legszükségesebb volt bizonyos idő pontig, valameddig 
tudniillik a nép sürgetőbb szükségeire elég mértékben gyümölcsöző föl- 
dek irtása által borzasztó vadonból hasznos, termő, kies helyekké vará- 
zsoltatva, a késő utódoknak örökös joggal megszereztettek.”2 


Képes volt-e az így nyert mezőgazdasági terület biztosítani a lakos- 
ság számára a megélhetést? A kérdésre 1785-ben maguk a remeteiek 
így válaszolnak: „A mü határunk két fordulóra lévén felosztva, fele 
résziben termékenyebb, más résziben pedig sovány. Mindazonáltal ha a 
föld jól megtrágyáztatik, háromszor... megszántatik, megterem olykor, 
midőn az idő néki szolgál, elegyes búzát, rozsot, árpát, borsót, lencsét, 
kendert, lent és más kerti veteményeket, úgy mint káposztát, hagymát, 
murkot, petrezselymet, salátát és több efféléket, midőn pedig nem trá- 
gyáztatik, zabnál egyebet nem terem. Egyébként az mü határunk a több 
falu határánál alábbvaló és az föld itten négy ökrön míveltetik.”3 Egy 
fél évszázaddal későbbi forrás pedig a következőképpen értékeli a növény- 
termesztés lehetőségeit: „Termékei közt a rozs említhetőbb. Ez, mint a 
gyergyóiak mondják, mívelés után jól terem. E nagy igazság, mindazon- 
által bő termésű éveiket hazánk némelly részeiben krónikába írnák 
mint szűk időt.”4 A termőföld eltartó képessége tehát szűkre szabott- 
nak minősülhetett, különösen akkor, ha a lakosság számbeli növekedését 
is tekintetbe vesszük: 


1567-ben 30, 1614-ben 140, 1703-ban 450, 1726-ban 585, 1761-ben 
758, 1785-ben 834, 1838-ban 2759 fő.5 


                                                
1 Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek földjének és népének törté- 


nete 1918-ig. Budapest, 1938. 465. 
2  Bocskor János: A szép tavasz beköszöntésének a gyergyói tutajozó széke- 


lyeknek, I) Fáradtsága, I I )  Jutalma. Nemzeti Társalkodó, 1838. II. 28. 
3  Conscriptio Urbarialis Pagi Gyergyó-Remete, 1785. augusztus 20. Országos 


Levéltár, Budapest. 
4 Vándor: Közlemények Erdélyről: Gyergyó. Nemzeti Társalkodó, 1839. II. 142. 
5 Kis Apostol. 1937, április 11. 
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Jellemző, hogy az 1785–1838 között eltelt 53 év alatt a lakosság 
növekedése 3,3-szeres volt. És ez a népességi robbanás Gyergyó legter- 
méketlenebb szántóterületű településén következett be. A termőföld mi- 
nősége korlátozza a lakosság számbeli növekedését, a remetei ember tehát 
ismét a természet felé fordult, és megtalálta benne a megélhetés új 
forrását, az erdőt. „Fenyő fánk, mint épületre való, elégséges és nem 
messze van” – vallják a remeteiek 1785-ben.6 Ezt az életlehetőséget 
az egykori gazdaságvizsgálók is észrevették: „...a térhelyen nem ter- 
mik gyümölcs, szőlő és törökbúza, hanem csak rozs, árpa, zab, az is az 
odavaló nagy népesedéshez képest oly kevés, hogy azzal háziszükség- 
leteiket alig érik be fél évig s ha a mindenekről gondoskodó istenség 
felőlük is másképpen nem gondoskodott volna, veszniek kellene; de 
adott nékiek fenyvest, mi nélkül mások sok ezeren el nem lehetnek.”7 


A fakitermelés és -értékesítés tehát már két évszázaddal ezelőtt 
tudatosuló lehetőség volt. Ez utóbbival kapcsolatban idézzük: „Tutajozó 
vizünk az itten lefolyó Maros vize, mellyen magunk és királyi tutajokat 
szoktunk lehordani.”8 A tanúság szerint tehát a tutajozás már a XVIII. 
században a földművelést és az állattenyésztést kiegészítő foglalkozás- 
ként szerepel. A XVIII. század utolsó évtizedében és a XIX. század első 
két harmadában megváltozik a foglalkozások fontossági sorrendje. Elő- 
térbe kerül a tutajozás és a tutajozással összefüggő fakitermelés. A 
„pénzkeresés módjá”-ról szólva a gyergyóremeteiek 1820-ban első he- 
lyen a tutajozást és tutajkészítést említik: „Ez áll egészen a tutajnak 
készítéséből, amelyen szoktak hordani deszkát, lécet, szarufát és más esz- 
közökre kívántató, fákat, s mivelhogy a Maros vize ezen falunak egyik 
oldalát mossa, az itt való nép a szántás-vetés után lenni szokott termé- 
nyeknek fogyatkozásait ebből szokta kiállani. A tehetősebb gazdák tuta- 
jokat és deszkát készítenek, a szegényebb rendűek azokat alkalom sze- 
rint való fizetés mellett a Maroson a külső fátlan helységekre leszállít- 
ják.”9 


A tutajozást természetesen megelőzte a fakitermelés. A tutajhoz 
szükséges fát egy évvel a tutaj elkészítése előtt vágták ki. Fodor András 
a következőképpen mutatja be ezt a munkafolyamatot: 


„Azonnal, hogy május elején a nap mindinkább közeledésével a ha- 
vasokról olvadni kezd a hó, minden házi gazdák cselédeikkel együtt 
– egy héti eledellel magokat ellátva – felmennek a fenyvesbe, s ott 
a legegyenesebb fákat, mellyek tutajoknak alkalmatosak, kiválasztván 
azokból annyit vágnak le, mennyit a békövetkezendő télen Marosig le- 
hordatni képzelnek; azután a fa vastagabb végét deszkáknak, más részét 
6–7 vagy 8 ölnyi hosszúságra – mint telik – meghagyván, ágas ré- 
szeit levágják, s úgy hagyják mintegy két hétig; ezek elteltével pedig, 
mivel a fa héjától akkor hámlik legjobban, viszont felmennek, meg- 


                                                
6 Conscriptio.... 1785. augusztus 20. 
7 Fodor András: A Maroson mint Erdély legnagyobb folyó vizén mostan diva- 


tozó kereskedésről, s ezt nagyon hátráltató okokról. Nemzeti Társalkodó, 1837. I. 
138. 


8 Conscriptio... 1785. augusztus 20. 
9 Conscriptio ... 1820. szeptember 10. 
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hántják és oly helyre rakásolják út mellé közel, hol télben, midőn leg- 
nagyobb a hó, 4 láb hosszú szánjaikkal hozzájok legkönnyebben férhetni 
gondolják. Ily móddal 12 szálból álló tutajfa elkészítése egy embernek 
6, a Marosig lehordása ugyanannyi napi fáradságos munkájába kerül. 
Mikor a szálak lehordatnak, 2 ökör után kurta szánra felteszik a tutajfa 
vastagabb végét s Marosig vontatják az 7–8 öles fát, hova, ha reggeli 
4 órakor indultak meg, csak esti 9 vagy 10 órakor érkezhetnek el. Külön 
vágatnak a szarufák és hajóknak való matériálék, mi végre ifjú fenyő- 
fák választatnak, mellyeknek vastag s könyökösen elterjedt gyökereik 
vannak.”10 Bocskor János ezt a tevékenységet, különösen a szállítást, 
igen érzékletesen mutatja be: „...midőn mások a szendergő természet 
ölében békében alusszák édes álmokat, a tutajozó csikorgó leghidegebb 
fagyban, éjfél tájt, oda hagyja meleg ágyát; midőn a hold világol, éjjeli 
három órakor, százak és többek társaságában már a havas derekán haj- 
togat óriási hegyeken keresztül, két-három mérföldnyi távolságra, övig 
és feljebb érő hóval fedett gerendáihoz rontandó. Mennyi fáradság a 
temérdek hó alatt heverő fenyő gerendát kivájni, és annak vastagabb 
részét a parányi szánra felkínzani! mennyi vigyázat és baj, most felet- 
tébb szoros ösvényeken, majd borzasztó mélységgel határos oldalakon, 
egekkel vetélkedő meredek hegyek tetejére érni és a magosból több 
óráig hét-nyolc öles fadarabbal úgy lejteni, hogy mindenestől iszonyító 
mélységbe ne romoljanak, avagy eligázott ökreikben tettemes kár ne 
történjék! A fenyőgerendát haza vonszoló barom is igazán erőt gyen- 
gítő izzadsággal érdemli naponkénti szénáját...”11 


A tutajfának a Maroshoz való leszállítása után kezdődött a tulaj- 
donképpeni tutajkészítés. Fodor András a következőképpen mutatja be 
ezt a műveletet: 


„Ha már ily móddal a tutajfák a Maros partjára egybegyűjtettek, 
azoknak összekötéseihez fognak, s minden szálfa felső színét megfarag- 
ják, hogy némelyiknek kitetsző görbeségét elrejtsék, vastagságát pedig 
kitüntessék; azután mindegyiket egyforma hosszúságra le-, két végét 
pedig tenyérnyire bé- s kivágják az összekötő hevedereknek helyet csi- 
nálni, melyeket minden szálfához vastag faszegekkel foglalnak le, úgy, 
hogy mindenik szál a másik mellett szorosan fekügyék; mit így véghez 
vinni nem oly könnyű dolog, mint képzeltetik, mivel hogy a görbe fát 
is ki lehessen egyenesíteni, ama több egybekötő vas láncok s emberi 
segedelmek kívántatnak; minek okáért egy fertálytutaj békötése leg- 
szorgalmasabb munkájú embernek is egy héti munkájába kerül; és így 
erdőben levágásra, megtisztításra, héja lehántására, bátorságos helyre 
el-, majd onnan Marosra lehordására, egybekötésére 12 ökrös s annál 
még több kézi napszámok szükségesek. Minekutána ilyképpen elkészít- 
tetett a tutaj, több emberek segítsége által Marosba taszíttatik; aztán 
mindkét végire járnak, ezekbe kormányzó lapátok helyeztetnek és végre 
deszkákkal megrakatnak – minden fertály 100 szállal, mely két 50 
szálú rakásból áll –, a midőn már kész a tutaj tökéletesen és eladható 


                                                
10 Fodor: i.m. 139. 
11 Bocskor: i.m. 27. 
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vagy akárhová indítható... Közönségesen minden fertály tutajhoz 12 
szálfát vesznek, melyekből 2 német öl szélességre terjedő tutajra kell 
kitelnie; de ha a 12 szálból ki nem telik, akkor a 13-ikat is hozzája 
veszik, azonban az ily tutaj gyenge; mindazonáltal, ha a szálak vastagok, 
csak 8–9, legfeljebb 10 szálból is 2 német ölnél szélesebb tutaj telik 
ki. A tutajok pedig 3 osztályúak szoktak lenni 6–6 1/2, 7 1/2–8 öl 
hosszúságúak.”12 


Fodor András leírását olvasva azt hihetnők, hogy ezt a nehéz mun- 
kát, amelyet a tutaj elkészítése jelentett, nagyon jól megfizették. Bocs- 
kor János gyergyóremetei pap azonban az ellenkezőjéről győz meg min- 
ket: „...lépéseim gyakran elvezettek a tutajt készítőknek természeti 
ártatlan együgyűség és őszinteség kellemesítette körébe, hol még most 
is foly a burkus, török, francia háborúkróli beszéd. Körükben mula- 
tásom ideje alatt gyakran tudakoltam, mi légyen jutalmok legfőbb mér- 
tékben izzasztó fáradtságoknak? Talán csekély jutalmaztatásokat szégyel- 
vén, feltételemre engemet felvilágosítólag határozottan válaszolni egy 
ideig vonakodának; de bár hallgatott is nyelvek, eleget mondottak keb- 
leikből emelkedő sűrű sóhajtásaik, és komoly képekből csakhamar ki- 
olvasám, hogy vérzik szívek terhes munkájuk csekély jutalmán; végre 
ők is csaknem könnyes szemekkel nyilatkoztatták, hogy jobb, célará- 
nyosabb volna szorgalmatosabban és többször az eke szarvát, mintsem 
az apacsinyt, vagyis a kormányfát fogni, mert a tutajgerendák szállítása 
következtében kipusztultak sok izmos jó ökreikből, a havasoban sokaknak 
elvette a hideg a lábát s több efféle; még az idén legalább Remetén 
a legszebb, legnagyobb és egész faluban híres tutajért 25 német forint- 
nál többet fertájonként nem adtak; sőt résztvevőleg láttam olyanokat is, 
kik békötött és Marosba szállított közepes tutajokért nyolc, kilenc ma- 
gyar forinttal jutalmaztattak.”13 


Nem fizettek jobban a tutajosoknak sem: „Egy fertály tutajnak 
Gyergyóból Vásárhelyig való kiszállításáért gátvámokkal, s béresek fi- 
zetésével együtt 15–18 forintok kívántatnak; onnan. Malomfalváig 1 frt. 
fizettetik, hol 4 fertályból egy egész tutaj köttetik egybe 16 bajnok sze- 
gek és vessző gúzsok által, s így egy tutaj egybekötése 2 váltó forintba 
kerül. Azonkívül venni kell minden tutajhoz egy vastag 7 öles kötelet, 
melynek 3 forint az ára: egy élésládát, melybe a béresek úti eledeleiket 
– mint kenyeret, szalonnát, túrót, lisztet, lencsét, borsót, fuszulykát, 
kását, sót, pálinkát, ecetet – zárják; továbbá fazakat, lábasokat, tálakat, 
kanalakat, üstöt, ivóedényt, s néhány nagy fúrúkat, midőn nagy szám- 
ból álló tutajok vitetnek, melyeknek vitelökre minden tutajhoz két le- 
gény kívántatik, kiknek Lippáig együtt ételen Lippáig 35–40 váltó fo- 
rintot szoktak fizetni.”14 


A tutajkészítés és a tutajozás mélyreható változásokat idézett elő 
Gyergyóremete lakóinak gazdasági-társadalmi életében. Ezt a változást 
ismét Bocskor János mutatja be nekünk: „A tutajt készítők csekély ju- 
talmaztatásának csaknem legfőbb oka az, hogy közülük igen sokan sze- 
retik a mezei gazdaság elrestelése következtében készítendő tutajaikra 


                                                
12 Fodor: i.m. 139–140. 
13 Bocskor: i.m. 33. 
14 Fodor: i.m. 140. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 137


pénzt szép mennyiségben előre felvenni, s a mi több, a már elkészített 
tutajok árát inkább az előlegesen fizető havi kereskedő kénye határoz- 
za meg.”15 A tutajozás és tutajkészítés néhány kortárs vélekedése szerint 
a mezőgazdasági munkák elhanyagolásához vezetett; ez pedig a fakiter- 
melő életformát vállalókat a kereskedőkkel szemben függő viszonyba 
hozta. Betegh Imre több mint egy fél évszázad múltán, 1895-ben e gaz- 
dasági függés következményeit is bemutatja: „Amíg az ősiség el nem 
töröltetett, minden székely katona, sőt még a jobbágy is birtokos ember 
volt s ma a nép legnagyobb része birtoktalan lett.”16 Az 1871. évi ará- 
nyosítási és tagosítási törvény ugyanis az erdők tulajdonjogában is vál- 
tozást hozott. A feudális faluközösségi tulajdont eszmei arányrészek sze- 
rint polgári tulajdonná változtatták. Az arányjogok adásvétele, az ezzel 
kapcsolatos visszaélések pedig igen sok erdőtulajdonos fakitermelőt vál- 
toztattak át birtoktalan nincstelen erdőmunkássá. Erről Nagy András 
a következőket írja: „... az erdőjog nagyon gyakran csak egy liter 
pálinkát ért a tudatlan tulajdonosnak. Az így hitelezett literek értéke 
mikor elérte a telekkönyvi átlag értékét, szépen átment a Mélik nevére, 
amit azonban sok esetben csak az illető halála után hajtottak végre. 
Így történt, hogy fél évszázad múlva, amikor a határ tagosítva lett, 
a Mélik birtok (kereskedő) 665 kat. holdat tett ki. Sajnos a székely 
nép rabja volt akkor is a szeszes italnak, és ezen az úton úszott el 
a sok erdőjog, melyek felszaporodván, a tagosításnál havasokat tettek 
ki. Az erdő kitermeléséhez szükséges élelem, a háztartáshoz szükséges 
igásökörre pénz, az ital bármikor rendelkezésre állott a székelyeknek 
Méliknél, de vigyázva, hogy a gazda teherbíró képességén felül ne 
haladjon az adósság. Ha fizetni nem tudott, dolgozott, és ezzel fizetett. 
Sajnos a nép számolással nem sokat törődött. Így történt például, hogy 
tutajozáshoz az élelmet, italt, ruhát, mindent kölcsönre vett fel a Mélik- 
boltban, és amikor hosszú idő után a munka befejeztével el kellett szá- 
molni, nemhogy kapott volna a vállalkozásból pénzt, hanem adóssággal 
maradt.”17 


Az általános elszegényedéssel egyidőben a fa kitermelése óriási mé- 
reteket öltött. Bocskor János már 1838-ban az erdők kiirtásának veszé- 
lyéről panaszkodott: „A tutajgerendákra alkalmas fenyőket nevelő erdők 
székely kifejezésként nagyon messze mentek... Igazán lassan jól elsé- 
táltak és miért? Hajdan háború izentetett vala a roppant fenyvesek- 
nek, régen elvül tűzetett ki az erdőknek tűzzel, vassal rend, és kímélés 
nélküli pusztítása és fájdalom! a csata több századok óta szüntelen folyt; 
békekötéshez még nincs remény!”18 A következmény nem váratott sokáig 
magára: a XIX. század utolsó évtizedeiben a határban lévő erdők nagyobb 
részét kiirtották. A tutajozás méretei csökkentek, és lassan már csak 
szórványtutajozásról lehetett szó. A lakosság létszáma viszont időköz- 
ben kétszeresénél is nagyobbra növekedett. A fentebb közölt adatsort 
folytatva: 


                                                
15 Bocskor: i.m. 34. 
16 Betegh Imre: Prostatu necessariae netitiae. 1895. január 20. Gyergyóremete. 


Községi Levéltár. 
17 Nagy András: Adalékok Gyergyóremete község történetéhez. Gyergyóre- 


mete, 1972. Kézirat. 
18 Bocskor: i.m. 34. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 138


1838-ban 2759 fő 
1870-ben 3859 „ 
1880-ban 4252 „ 
1890-ben 5484 „ 
1910-ben 6207 fő19 


Az erdők pusztulását a mezőgazdasághoz való visszatérésnek kellett 
volna követnie. De a termőföld gyenge minősége, a lakosság birtokta- 
lansága ezt lehetetlenné tette. Nem maradt más választás, mint távoli 
vidékek erdőin munkát vállalni. 


AZ ELVÁNDORLÓ NÉPTELENSÉG 


Az erdőmunkával kapcsolatos munkaerővándorlásról elsőként a 
gyergyóremetei plébános, Betegh Imre tudósít, aki 1895-ben összeírja a 
lakosság létszámát, mert „a politikai hatóság a legrosszabb és leghiá- 
nyosabb módon állítja össze őket. Ők – állapítja meg – azokat veszik 
fel, kik hon vannak, a többiekről azt mondják, ott veszik fel, ahol van- 
nak.” Ezt követően felteszi a kérdést: „de vajon akik a legtávolabbi hava- 
sokon vagy az országon kívül, például százával munkára vannak, ki 
veszi fel?” Hiszen „az országnak alig van része, hová munka és foglal- 
kozás tekintetében el ne jutnának”.20 


Betegh Imre állítását a Csíki Lapok egyik 1898-i számában Gyer- 
gyói kivándorlók címmel megjelent tudósítás is igazolja, mely szerint: 
„Ez évben különösen Gyergyóremetéről mentek ki tömegesen munkások, 
állítás szerint mintegy 500-an. Itthon elszerződtek, egy forint előleget 
kaptak, s ezzel nekiindultak a nagy útnak, Piatráig gyalog, onnan vas- 
úton Moldva különböző helyeire. Egy részük most kezd visszajönni szé- 
gyenkezve, szánalmas állapotban. Ki vannak merülve a munka és a 
hosszú út fáradalmaitól, ruhájuk piszkos cafatokban lóg le róluk... A 
keserű csalódások miatt átkozzák útjukat, mert teljesen három havi mun- 
kájok után egy-egy 3 forintot hozott haza, amivel azt se tudja, mit 
csináljon, ruhát vegyen-e vagy azt az adósságot törlessze, amit itthon 
a családja csinált. Munkájok volt künn bőven, s az asszonynép 50 kr-t 
és élelmet kapott napjára, a férfiak pedig 75 kr-t és szintén élelmet: 
de kedvezőtlen volt az időjárás, az esős napokat leszámították, s azon- 
kívül különböző megrövidítéseket szenvedtek.”21 


Ugyanakkor a Csíki Lapok által közölt 1901-es népszámlálási adatok 
az 5553 lakosú Remetén 637 erdőmunkást említenek, akik távoli vidéke- 
ken jutottak munkalehetőséghez. Ez a szám a község lakosságának 
11,47%-át, a Gyergyói-medence 12 községéből távollevő, összesen 2727 
munkás 23,35%-át képezte. A munkaerővándorlásnak különben hagyomá- 
nyai voltak Remetén, de a tutajozás gazdasági jelentőségének csökkenése 
az erdőmunkával kapcsolatos munkaerővándorlást döntő súlyú jelenséggé 
alakította. A Moldvába való utazás egy-egy gyergyóremetei számára már 
csak azért is kedvező volt, mivel vétség, bűntény esetén ott nem von- 


                                                
19 Magyar Statisztikai Közlemények. 1. 42. 46. 48. 52. 
20 Betegh: i.m. 
21 Csíki Lapok, 1898. augusztus 3. 
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hatták őket felelősségre. Így például a gyergyóremetei bíró, György 
István a gyergyószentmiklósi járásbíróság 1899. január 21-én kelt ama 
kérésére, hogy Albert Lajos remetei lakos számára az ítéletet kézbesítse, 
azzal válaszol, hogy „Albert Lajos Romániában van és az ítélet hiteles 
mása még mindig kézbesíthető nem volt”22. 


1914-ig a Kárpátokon túl csak „passport” birtokában lehetett mun- 
kára menni. A remeteiek azonban gyakran útlevél nélkül lépték át a 
határt. Ezt bizonyítja a 367-es számú, 1889. július 13-án kelt és a községi 
elöljáróságnak címzett felszólítás is: „Felhívom az elöljáróságot jogtalan 
határátlépés miatt vizsgálat alatt álló f. hó 12-re kitűzött tárgyaláson meg 
nem jelent odavaló Nagy József és Balázs Józsefet, kik múlt hó 28-án 
tértek Romániából vissza, rászorítani, hogy itten különbeni elővezettetés 
terhe mellett jelentkezzenek. Nagy János az Andrásé megjelenvén, a ki- 
hágás elkövetését tárgyalja.”23 


Az 1870–90-es évektől az első világháborúig a tutajozás arányai- 
ban számottevő mértékben csökkent ugyan, de még számításba kell ven- 
nünk mint alapfoglalkozást, amely kiegészítette a fakitermelést. A két 
világháború között azonban már az erdőmunka vált a férfiak döntő 
súlyú alapfoglalkozásává. A gyergyóremetei erdőmunkás jelen volt a 
Piatra Neamţ, Brad, Buşteni, Tarkő, Gyula (Szeben megye), Péntekpa- 
tak, Kovászna, Ratosnya, Palotailva, Maroshévíz, Karánsebes stb. kör- 
nyéke fakitermelő telepein. A férfiak munkaerővándorlása eléggé álta- 
lános volt. Még a 15–20 holdas gazdák is részt vettek az erdőmunká- 
ban, ha nem is mint favágók, de a szállításból kivették a részüket. 


A munkaalkalmak keresését előidéző okok közül a remetei határ 
gyenge voltáról már szóltunk. A mezőgazdasági terményekben sok kárt 
okoztak a gyakori utófagyok és a rövid termésidő is, hiszen itt a meleg 
napok száma legalább 35-tel kevesebb, mint a Mezőségen. A másik ok 
a földbirtok igazságtalan elosztása. Az 1938-as felmérés szerint a követ- 
kező volt a helyzet:24 


Birtokkategória (hold) Családok száma Családtagok száma Összesen birtokolt 
földterület (hold) 


0–1 300 1100 201 
1–5 650 2240 3150 
5–10 374 1420 3297 
10–20 303 1122 6212 
20–50 120 480 3502 
50–100 15 60 940 


Összesen 1762 6422 17 302 


A fenti adatok alapján az egy főre és az egy családra eső földte- 
rület nagyságát is kiszámíthatjuk. A 17 302 hold megművelhető földterü- 
letből 1 családra átlagban 9,71 hold, 1 családtagra pedig 2,69 hold jutott. 
A birtokkategóriákon belüli megoszlás pedig a következő: 


                                                
22 Csíki Lapok, 1901. február 20. 
23  Községi Levéltár. Gyergyóremete. György István remetei bíró levele a 


Gyergyószentmiklósi Járásbírósághoz, 1899. január 21. 
24 Községi Levéltár, Gyergyóremete. Birtokmegoszlási kimutatás 1938-ból. 
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Birtokkategória (hold) 
Egy családra Egy családtagra 


jutó földterület (hold) 
0–1 0,67 0,18 
1–5 4,84 1,40 


5–10 8,81 2,32 
10–20 20,50 5,54 
20–50 29,18 7,29 


50–100 62,66 15,66 


A harmadik ok a lakosság jó ütemű szaporodása. Az 1934. év szüle- 
tési adatait tanulmányozva, a Gyergyói Lapok cikkírója megállapítja: 
„a legnagyobb szaporodás Remetén van, született 1934. év folyamán 257, 
elhalt 164. Köztudomású, hogy Remete a gyergyói fennsík legszegé- 
nyebb községe, határa gyenge és iszapos és vad talajú, erdője is leg- 
kevesebb van. Népe erőteljes vas szorgalmú. Mint a népes méhcsalád 
folytonosan rajzik. Amerikában is az innét kivándorolt gyergyóremeteiek 
külön községet alkotnak, azt is Remetének nevezték el. Románia külön- 
böző vidékein is találkozunk Remetéről oda települtekkel, névleg Kört- 
vélyfáján, Radnótfáján és még több más helyen. Ebből tisztán látszik, 
hogy azon nép boldogul, mely nem fél a gyermekáldástól, ennek nagy 
és hatalmas lesz nemzedéke is.”25 A kivándorlás azonban számottevő 
méretű volt. Ezt bizonyítja a Gyergyói Újság 1927. április 9-i cikke is: 
„Remetén a rossz megélhetési lehetőségek miatt már két év óta folyik 
a székelység kivándorlása, és alig van rá mód, hogy azt meg lehessen 
akadályozni. Eddig 50 család vándorolt ki részben ismeretlen helyre s 
a Szilágyságba.”26 Az 1926–28-as évek közötti kivándorlás három irány- 
ban történt. Az egyik irány Marosvásárhely és Szászrégen környéke 
volt. A hagyomány szerint az elvándorlókat György Mózes Feri bácsi 
vezette. A kivándorlásra az adott alkalmat, hogy a ház- és a telekárak 
Szászrégen és Marosvásárhely környékén a gyergyóremetei árakhoz vi- 
szonyítva jóval alacsonyabb szinten voltak. Remetén viszont igen nagy 
volt a házak és a telkek iránti kereslet. Az elvándorlók bútoraikat, vala- 
mint mezőgazdasági eszközeiket tutajjal és szekerekkel szállították el. 


A másik – a Gyergyói Újság által is említett –, Szilágyság felé irá- 
nyuló elvándorlás szintén igen jelentős volt. 1926–28 között például Ér- 
mindszenten szereztek maguknak földet a remeteiek; többek közt az Ady- 
birtokot is megvásárolták. A kivándorlókat Bakos Imre, Bakos Ferenc, 
Balázs János és Portik János vezették; 1947-ig ez utóbbi lakott Ady 
szülőházában. Ezek a kivándorlók szekéren és vonaton még a gazdasági 
épületek egyes részét is magukkal vitték. Érmindszenten a tanyát nap- 
jainkban is kizárólagosan remeteiek lakják. 


A kivándorlás harmadik iránya Észak- és Dél-Amerika. Ennek a 
népmozgásnak egyik irányítója a Fehér család volt. A remeteiek nagy 
része Argentínában telepedett le. A Gyergyói Újság 1928. május 6-i vezér- 
cikkében a következőket olvashatjuk: „Tegnapelőtt két remetei ember 
keresett fel [...] azt beszélték, hogy nagy tervük van. Amerikába indul- 


                                                
25 Gyergyói Lapok, 1935. március 9. 
26 Gyergyói Újság, 1927. április 9. 
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nak, nemcsak ők, hanem az egész falu. Ott akarják megpróbálni, hátha 
nem mindenütt ilyen cudar rosszak a megélhetési, létezési viszonyok.”27 


A gyergyói hetilap június 10-i vezércikkéből már arról értesülünk, hogy 
„Remetén nagyszerű talajra talált a kivándorlási ügynökök munkája. A 
sok székely család után, amely eddig elhagyta a szülőfaluját, egy újabb 
tíztagú kivándorló csoport indult el pünkösd napján Dél-Amerika felé. 
Még sokan vannak, akik kivándorolni készülnek.”28 Az Újvilág földjére 
távozók sorsáról Nagy Dénes 1928. május 14-én kelt leveléből értesü- 
lünk! „Kedves Édesapám, mostan panaszkodom ki magamat, mint ide- 
genbe és más világrészről adom át panaszaimat magának kedves édes- 
apám, mert nekem is csak megesett a szívem, mikor a 25 ezeret olvasta 
át nekem, akkor láttam, hogy minden ezresre a könnye kiesett. Én is 
elég sajnálattal voltam, vagyok most is, hogy milyen nagy nyomorban 
hagytam egyedül magát. [...] Én is, ha az Isten munkát rendelne, hogy 
valamit szerezzek útravalót és bár valami felesleget, hát azonnal haza- 
mennék, mert most itt vagyok Montevideóba, ez az Uruguay. Igaz, hogy 
jól megfizetik, ha dolgozhatik az ember, mert egy napra napszámba ha 
dolgozhatik 3 peszolt fizetnek és legdrágább a pénze ennek az ország- 
nak. De nagyon sokan vagyunk is és két évet el kell csavarogjunk, hogy 
munkát kapjunk. És most megyünk Brazíliába, csak az a baj, addig nem 
tudunk menni, míg valamit nem szerzünk. De itt is az a hír, hogy min- 
denütt sokan vannak a kivándorlottak s pediglen ha Brazíliában nem 
lesz jó, akkor megyünk Argentínába...”29 


A hagyomány szerint az 1926–28-as kivándorlás során több mint 
150 család távozott. 


1940-ben újabb kivándorlási hullám jelentkezett Remetén. Ekkor 
megközelítőleg 200 család hagyta el a községet. Az új otthon a Szatmár 
megyei Börvely község volt. Az itteni remeteiek 1944-ben a Dunántúlra 
vándoroltak, és Biatorbágyon telepedtek le. 


A második világháború számtalan nehézséget, sok szenvedést jelen- 
tett a gyergyóremetei erdőmunkás családok számára. A két világháború 
közötti időszak, valamint a világháború alatt szerzett szomorú emlékek 
nyomot hagytak az emberek tudatában. Ez a magyarázata annak, hogy 
az 1946–47-es években sem csökkent a nép mozgalma. Az 1946–47-es 
elvándorláshoz hozzájárult az 1946-os nagy éhség is, amikor a lakosság 
hosszú hetekig nem látott kenyeret. Az elköltözés alkalmával az elván- 
dorlók szintén tutajokkal szállították bútoraikat a Maroson. A falut 
elhagyó lakosság a következő helységekben talált otthonra: 


Radnótfája 70 család Ratosnya 10 család 
Nagyernye 16 (36) „ Marosludas 7 „ 
Sáromberke 30 „ Szászváros 7 „ 
Görgényüvegcsűr 30 ,, Dedrád 5 ,, 
Marosszentgyörgy 18 (28) „ Remeteszeg 5 „ 
Körtvélyfája 5 (20) „ Görgényszentimre 5 „ 
Nyárádtő 15 „ Teke 3 „ 


                                                
27 Gyergyói Újság, 1928. május 6. 
28 Gyergyói Újság, 1928. június 10. 
29 Gyergyói Újság, 1928. június 24.   
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Ha átlagosan öt tagból állónak veszünk egy családot, akkor az 1946– 
47-ben kivándorló 233 család 1165 főt tett ki, egy közepes erdélyi falunyi 
lakosságot.30 


AZ ERDŐMUNKÁSOK ÉLETE 


Remetén, a Gyergyói-medence legszegényebb helységében a lakos- 
ság nagy részének megélhetését elsősorban az erdőmunka biztosította. 
Az erdő átszőtte mindennapi életüket, és egy új életformát alakított ki, 
amelynek főbb jellemvonásait az alábbiakban szeretnők bemutatni. Mi- 
vel ebben az életformában elválaszthatatlan egységet alkot a közösség 
és annak munkája (szervezettségi formáival, munkafolyamataival stb.), 
amelyek kölcsönösen hatnak is egymásra, kénytelenek voltunk a szocio- 
lógiai felmérésen túli területekre is kiterjeszkedni, vállalva egy bizonyos 
eklekticizmus kockázatát. 


Szervezettség és munkarend a század első felében 


Az erdőmunkásokat egy vállalkozó toborozta és alkalmazta. Munka- 
köréből kifolyólag népszerű embernek kellett lennie. Ő tartotta fenn a 
kapcsolatot a munkások és a „cég” között. Kiharcolta azt, amire a mun- 
kásoknak szükségük volt. Ha a fakitermelő vállalat nem teljesítette 
ezeket a feltételeket, az erdőmunkára nem kapott embert. A vállalkozó 
névsort vezetett, megszervezte az utazást és a szállást, megfelelő fizetés 
ellenében biztosította a „prémondát”, és ő volt az, aki kimérte a meg- 
munkálandó területet is. Munkájában támogatta egy-egy írni tudó mun- 
kás, aki a fákat mérte és segített a terület elosztásában. 


Az erdőmunka elterjedtségét, méreteit bizonyítja az a tény, hogy a 
község férfilakossága, egy-két kivételtől eltekintve, járatos volt a faki- 
termelésben. Már 16 éves koruktól az erdőn dolgoztak, ahol apjuk vagy 
az ő hiányában a nagyobb testvér, illetve egy rokon tanította be őket 
az erdőmunkára. Az ifjút igazán megfelelő munkaerőnek általában a 
katonaság letelte után tekintették. 


Az erdőmunkások „nyáj”-ba tömörültek. A munkacsoportok tagjai- 
nál a kor nem számított, hanem a hozzáértés volt a meghatározó. A 
fadöntéssel foglalkozó nyáj általában 6 emberből állt. Ebből kettő dol- 
gozott fűrésszel, egy munkás elöl „féligelt”, egy másik munkás „csa- 
polta” a fát, majd a csoport két tagja utána hántotta a kérget. A nyáj- 
ba tartozók ezeket a munkaműveleteket felváltva végezték. A csoport ki- 
alakításának döntő feltétele volt, hogy a fűrészelésnél és a hántásnál az 
egyik munkás jobb-, a másik pedig balkezes legyen. A tagok annyira 
összeszoktak, hogy gyakran 4 évig is együtt dolgoztak. A munkacsoport 
vezetésére egy nyájvezetőt is választottak, minden különösebb szertar- 
tás nélkül. Később szokássá vált, hogy a nyáj vezetésével a vállalkozó 
bízta meg valamelyik bizalmas emberét. A vezetőnek „tisztességes” mun- 
kásembernek kellett lennie. Reggel ő ébresztette a munkásokat, ő osz- 
totta szét a munkát a nyáj tagjai között, és ő diktálta be a vállalkozó- 


                                                
30 Nagy: i.m. 
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nak, hogy ki mennyit dolgozott. A csoport többi tagjainak beleegyezé- 
sével jogában állt elküldeni azt a munkást, aki nem jól viselkedett. 


Az erdőmunkások öltözéke: házilag szőtt condraposztóból készült 
mellény és kabát. Télen juhbőrbundát vagy szűrt viseltek. 


Az erdőmunkások a vágtéren kalibában laktak. Ez négyszögű geren- 
dából készített épület volt, kezdetben két férőhelyes, később 4–6, eset- 
leg 8 embernek is szállást biztosított. A fekvőhely fenyőágakkal volt 
„bojtolva”. A fej alá hátizsákot raktak vagy vastagabban fektették le 
a fenyőágakat. A kalyibát minden héten ki kellett bojtolni, mert a fenyő- 
csereklye lehullott. A fekvőhely kibéleléséhez csak fehérfenyőt használ- 
tak. A kalyiba közepén tűz volt, amelyet este raktak, majd éjszaka, két 
óra felé, ismét megszították. Ennek lángja nemcsak melegítette, hanem 
a vadállatoktól is megvédte őket. A kalyiba alapját a földön vízszinte- 
sen elhelyezett három gerenda alkotta, majd erre épült a fedélszer- 
kezet, amely fakéregből, deszkából, „bolniból” (féldeszka-hulladék) ál- 
lott. 


Mivel a tűz a fekvőhelyek között volt elhelyezve, azért, hogy a 
fenyőgally ne kapjon lángot, az alvóhely és a tűz közé egy kármentő 
nevű fát raktak. Ha a kalyiba kettőnél több embernek adott szállást, az 
erdőmunkások egymás közé is védőfát raktak; ennek a kármentőt készítő 
munkás felőli része le volt csapolva és faragva, míg a szomszéd felőli 
oldala durván, csaposan volt hagyva, abból a célból, hogy társa alvás köz- 
ben mozgásával ne zavarja. A kalyibát általában forrás mellett vagy pa- 
takközelben építették. Volt eset, amikor csorgókat készítettek, és a vizet 
azokon keresztül kapták. Máskor dézsával vagy vizesséjtárban hordták 
a vizet, de készítettek vedret fakéregből is, amelyet „karittyá”-nak hív- 
tak és két veder víz tartalma ment bele. Ilyenkor a vizet keményebb 
14–16 év közötti gyermekek hordták. Ezeket a gyermekeket, akik víz- 
gyűjtéssel és fahordással foglalkoztak, „kájmán”-oknak nevezték. 


Az erdőmunkások hajnalban 4 órakor, „világodatkor” keltek, „ami- 
kor a madár fütyölni kezd”. A reggeli ébresztő „Bocskor, hé!” kiáltással 
kezdődött. Felkelés után főztek, ettek, majd „felkötték a bocskort”. Dél- 
ben 12 órakor, majd sötétedéskor ebédszünetet, illetve vacsoraidőt tar- 
tottak. Ezt „Puliszka, hé!” kiáltással jelezték. Az erdőmunkások „nemlá- 
tomtól vakulásig dolgoztak. Általában reggel és este főztek, de volt eset, 
hogy csak este. A kalyibában levő tűzhelyen kívül nyáron a kalyiba 
előtt is tüzeltek. A földbe vájtak egy sütőkemenceféle üreget, az oldalát 
kirakták kővel, és ebbe tették a főzőfát. Leggyakrabban puliszkát ettek 
túróval és szalonnával. Először a „filkót” (szalonna) sütötték meg, aztán 
túróval rétegesen a puliszkába rakták. Étrendjüket laskával és krumpli- 
val igyekeztek változatosabbá tenni. A prémondához hetenként 7 kg ku- 
koricaliszttel, 1/2 kg szalonnával és 1 kg túróval az őket alkalmazó „cég” 
is hozzájárult, természetesen megfelelő áron. Főzéskor 2–4 erdőmunkás 
állt össze, és közösben készítették el az ételt. A nyáj tagjai gyakran be- 
osztás szerint sorban főztek. A puliszkát üstben főzték meg, a filkót és 
a túrót „fangellában” rántották. A vacsora utáni és lefekvés előtti idő- 
ben egyesek mesét mondtak, igaz történeteket meséltek, mások pedig 
nagyotmondásokkal ugratták egymást. Gyakran kártyáztak, főképp hu- 
szonegyet; „szivarban” – sohasem pénzben – játszottak. Az erdőmun- 
kásoknak munka közben nem volt szabad inniok. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 144


Nem voltak babonás emberek. Nem hittek a szellemekben, s abban 
sem, hogy akit agyonüt a fa, annak visszajár a lelke. Ha valamelyik 
társuk baleset által halt meg, ha közelebbi helyen történt, hazavitték, 
ha viszont nagyon távoli vidéken, akkor a balesethez közeli faluban 
vagy településen temették el. 


A természettel való kapcsolatuk kialakította időérzéküket és tájé- 
kozóképességüket. Az erdőben az égtájakat a fán lévő moha segítsé- 
gével határozták meg. Reggel a madarak csiripelése, délben a nap, éjjel 
pedig a „hetevények” a Nagy- és Kisgöncöl járása után tájékozódtak. 
Nyáron a madarak reggel négy órakor kezdtek csiripelni. Éjszaka, ami- 
kor a csillagok délen voltak, akkor volt éjfél, ha pedig „leszentülőben” 
vagy „búvófélben” voltak, akkor hajnali 4 óra. 


Az erdőmunka hat héttől három hónapig tartott. A remeteiek a ta- 
vaszi mezei munka befejeződése után mentek fakitermelésre, és július 
hónapban tértek haza, hogy elvégezzék a kaszálást, takarást, aratást, a 
krumplibetakarítást, valamint a háznak tűzifával való ellátását. Október- 
től a tavaszi munkák megkezdéséig ismét az erdőn dolgoztak. 


A múlt század végén és a század elején, amikor a közlekedés még 
igen sok pénzbe került, a nyáj tagjai egyszerre utaztak haza, de csak 
az erdei munka elvégzése után. A két világháború közötti időszakban már 
a közbeeső ünnepnapokon is hazajártak, de beosztották, kire kerüljön 
a sor a hazajövetelkor, úgy, hogy a nyáj által végzett munka ne áll- 
jon meg. A hazautazó társuk pénzt, élelmet, ritkán fehérneműt vitt a 
többiek családjának is. A hazalátogató munkások kezdetben csak perecet 
vásároltak a gyermekeknek, később nagyobb értékű ajándékot is vittek 
haza: cipőt, fejkendőt, nadrágot és így tovább. 


Az erdőn gyakori volt a baleset: nemcsak a fadöntés, de gyakran a 
szállítás is életveszéllyel járt. A korabeli újságok tele vannak efféle 
szerencsétlenségekről, halálesetekről szóló híradásokkal.31 A nyomor, a 
nem megfelelő életkörülmények gyakran vezettek öngyilkossághoz; ezt 
is számos korabeli újsághír bizonyítja.32 


A fadöntés megkezdése előtt a kivágandó erdőrészt a nyáj nagyságá- 
tól függően és sorshúzással osztották el egymás között (kalapból húzták 
a „sorsot”). A későbbi időszakban a vállalkozó jelölte ki a munkásokat 
a megfelelő területekre. A munkát egymás között szemre mérték fel, 
de általános volt a lépéssel való felosztás is. A munkások egymástól 
körülbelül 4 lépésnyi távolságra voltak elhelyezkedve. Az egy pár által 
kivágandó fákat fajeggyel jelölték. Mindenkinek volt ilyen ismertető 
jegye, amelynek nagysága a munkás életkorával volt összefüggésben: 
minél kisebbrendű volt a jegy, annál idősebb volt az illető munkás. 


 
rokonság fajegyei rokonság fajegyei 


A kiirtandó erdőrésznél figyelembe vették a talaj esését, az erdőrész 
sűrűségét, az utak, patakok és a szél irányát. Igyekeztek a fát lejtővel 
szemben vágni, hogy ne hasadjon fel. Tekintetbe vették a fa húzását is. 


                                                
31 L. Gyergyói Újság. 1927. november 3., 1929. augusztus 21. 
32 L. Gyergyói Újság, 1926. április 9. 
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A fát féligeléssel irányították: fejszével bevágták a törzset a fa 
keresztmetszetének több mint feléig. Aztán a dőlési iránnyal ellenkező 
oldalon befűrészeltek a fába, és a nyílásba keményfából vagy vasból éket 
vertek. Ezt a műveletet nyomtatásnak hívták. A nyomtatásra azért volt 
szükség, hogy a fa ne húzzon visszafelé és ellenkező irányba dőljön. A 
döntésnél nem használtak sem láncot, sem kötelet. A bevágás a gyökér 
felett történt. Mikor dőlt a fa, az esést „várda” kiáltással jelezték. Döntés 
után megkezdték a csapolást. Ezt a munkaműveletet fejszével végez- 
ték. Következett a hámozás vagy szalagolás: a fa megtisztítása a kér- 
gétől. Majd az osztályozásra került sor, a fa vastagsága, hosszúsága alap- 
ján és aszerint, hogy tiszta-e vagy bogos. A hosszúságot kezdetben öles- 
sel, később méterrel, vastagságát pedig kluppával mérték. 


Az erdőt nem volt szabad teljesen kivágni. Általában csak a szór- 
ványvágás volt engedélyezve. Azt az erdőrészt, ahol a fát vágták, vágó- 
nak nevezték. A vágóban idegenek nem járhattak. Amikor a fát az illető 
erdőrészről kihordták, nyugodtan mondhatták, hogy tiszta a vágó. 


A fa kérgének fejszével való letisztítása után következett a fa köze- 
lítése: a kitermelt faanyag elszállítása a vágás helyéről a rakodóhelyre, 
a továbbszállítás kiindulópontjára. A közelítést a döntők végezték. Hogy 
milyen faközelítési módot alkalmaztak, az a területtől függött. Ahol me- 
redek volt az oldal, ott „capinával” eregették le a fát a lejtőn, majd 
a leeregetett famennyiséget „csaflingrúddal” összehúzták, és rakást ké- 
szítettek belőle. Eregettek a vízcsúszdán is és végül „hidalással”. Ez 
úgy történt, hogy a csúsztatás irányában két fenyőrudat fektettek le, s 
közéje „bélgyákat” (keresztléc) raktak. A bélgyát száraz időben öntöz- 
ték, télen pedig hóval szórták be, hogy jobban csússzék. A csúszó fát 
sokszor fékezni kellett, ilyenkor égetett földet szórtak a bélgyákra. 


A fát szánnal is közelítették a rakodóhelyig. Ez a szállítóeszköz 
hajlott orrú volt, és három „eplén”-fából állt. A fa lánccal volt rá fel- 
kötve, és teherbíró képessége az állat erejétől függően elérte a 3–4 
m3-t. A szánnal való közelítést egy ember végezte. Az állati erővel való 
közelítést csak lapos helyeken használták. Ilyenkor az ökröket járomba, 
a lovakat pedig hámba fogták. Hogy a rönk vagy szálfa ne túrja fel a 
földet, fejszével meggömbölyítették a végét. 


A sík területre közelített fát „rakásolták”. Ha a fa száraz volt, akkor 
„máglyázták”, ha nyers, akkor „spanglira” rakták, azaz két hosszú fát 
lefektettek a földre, erre keresztbe három rend fát raktak „aszokra”, 
majd ismét három spangli következett hosszában, amelyet ismét keresz- 
tezett egy sor. A rakásolásnak erre a módjára azért volt szükség, hogy a 
fa száradjon és ne „pimpósodjék”. 


A fa elszállítása az erdőmunka utolsó szakaszát jelentette. Remetén 
ennek kétféle módja volt ismeretes: vízi és szárazföldi. Ez utóbbi eset- 
ben a ló- vagy ökörvontatású szánnal vagy szekérrel való szállítás volt 
szokásban. Az ökröt jobban kedvelték, mivel erős és nem kényes állat. 
A rönkfák szállítását csafling-rúddal és szánnal oldották meg. A csafling- 
rúd hossza elérte a 4 métert. Erre volt helyezve egy 2 m-es keresztrúd 
és egy vezérfa. A vastagabb végével előrefordítva elhelyezett fa lánccal 
volt lekötve, amelyet a helyi cigánykovácsok készítettek. Igénybevéte- 
lével 6 m3 fát is lehetett szállítani. 
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Remetén a fának tutajjal való elszállítása – amint láttuk – régeb- 
ben általános volt, hiszen itt volt az első nagy tutajállomás a Maroson; 
innen indították útnak az e szakaszon felül kitermelt egész famennyi- 
séget 


Az erdőmunkás-életforma 
a szocializmus éveiben 


A szocialista átalakulás éveiben, a szocialista iparosítás rendjén 
mélyreható változások következtek be mind az erdőmunkában, mind az 
erdőmunkások életében. 


Napjainkban a kézifűrész helyét átvette a gépfűrész, amelyet a re- 
meteiek „druzsbá”-nak vagy „retyezát”-nak neveznek. Az erdőmunkánál 
általános a „szálalás”, amikor az erdőből csak a beteg fákat vágják ki, 
és igen ritkán alkalmazzák a „tarvágást”, amikor is az egész „vágót” 
kitisztítják. Gyakran előfordul a „széltörés”. Ilyenkor a fát csak dara- 
bolni kell. A vállalkozó utódja a „patakfelelős”; ma ő osztja ki a mun- 
kát, miközben a druzsbások megegyeznek a vágandó terület felett. Ez 
utóbbiak a fát a tövinél körbenyesik, hogy könnyebben lehessen hozzá- 
férni és hogy a veszélyt kikerüljék. Láncot a favágásnál nem használ- 
nak, de ha a fa véletlenül felakad (megakad más fában), akkor „tilfó- 
val” húzzák. 


A fa közelítését az eregető munkások végzik egész a „patak”-ig, és 
onnan a traktor vagy a fogatos láncfarkakon húzza be a rakodóhelyig. 
Az eregető munkások közül kettő nyitja az utat, vagyis kerekíti fa- 
húzó csákánnyal a fa fejét, a többi 2–3 munkás pedig eregeti a fát. 
Ha útközben megáll a fa, akkor csákánnyal „fukszolják”, vagyis meg- 
indítják. Ez a közelítési módszer a hegyes vidékeken általános, és a 
múltban használatos „hidalást” helyettesíti. A patakból a rakodóhelyig 
a fát lovakkal vagy traktorokkal húzzák. A traktor átlagosan 3–5 m3 
fát húz el a patakig. Helyenként a fát már sodronnyal vontatják; ez 
lehet egyenes sodrony, amely a fát egyenként közelíti, s lehet körbe- 
fogó sodrony, amely magába foglal 8 üres és 8 teli járatot. A rakásolás- 
nál a fa „isztivába” van rakva a „dermeszekre”, de ismeretes a nyári ra- 
kás is, amikor az elszállítandó fát egyszerűen egymásra rakják. A fát 
az utak mellett „üverekbe” rakásolják. A rakásolást megelőzi a mérés. 
A fa hosszúságát „cirklivel”, vastagságát pedig „kluppával” mérik. Mé- 
rés után a vastag fát vastagság szerint külön rakásokba helyezik, a fa- 
hegyeket pedig, amelyeket lemeznek, mosztnak vagy tűzifának használ- 
nak, ismét külön rakásolják. A csafling-rúddal és a szánnal való szállí- 
tás helyét egyre inkább elfoglalja a vontató gépkocsival való szállítás. 
Igénybevételével 10–12 m3 fát szállítanak. 


A változás nemcsak az erdőmunkában vehető észre, hanem az erdő- 
munkások életében is. A nyáj mint szervezési forma még mindig meg- 
van, napjainkban azonban csoportnak vagy brigádnak nevezik. A brigád 
6–9 embert tömörít magába, akik közül 1 druzsbás, 2 fogatos, 4–5 gya- 
logmunkás. A gyalogmunkások feladata a csapolás, a kötözés és az 
„isztiválás”. Szalagmunkában dolgoznak, de mivel a csoport tagjai ismer- 
nek minden munkaműveletet, a munkák elvégzésében váltják egymást. 


A brigád élén áll a csoportos, akinek feladata a munka kiosztása és 
a teljesített munkanapok számontartása, „pontálása”. Munkájáért 2%-kal 
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többet kap társainál. A patakfelelős már 20–50 emberből álló patak 
munkáját irányítja; a patak tehát több csoportból vagy brigádból áll. 


Megváltoztak az erdőmunkások lakásviszonyai is. A kalyiba helyét 
átvette a barakk. A mozgó barakkban 8 személy, az állandó barakkban 
16–28 személy fér el. Télen 8, nyáron 10 óra a kötelező munkaidő, de 
a hétfői és a szombati nap kivételével, amikor nagyon keveset dolgoz- 
nak, gyakorlatilag ma is reggeltől estig tart. A jelenség magyarázata 
a javadalmazásban keresendő: az erdőmunkásokat az elvégzett munka 
mennyisége után és órabérre fizetik. Naponta háromszor esznek: reggel 
1/2 6–6, délben 12–1/2 2, este 6–7 óra között. 


Reggelire szalámit esznek megpirítva szalonnával vagy konzervet 
teával. Ebédre konzervet, szalonnát és oldalast fogyasztanak. Főtt ételt 
vacsorára készítenek. Ez lehet krumpli, laska vagy paszulyleves, rántott 
káposzta vagy puliszka. A vacsorát ők készítik el, de előfordul, hogy a 
barakktakarítással és vízhordással megbízott „kájmánicát” kérik meg 
erre. A kájmánica gyakran mos is rájuk. Az erdőn elfogyasztott ételt 
és annak pénzbeli értékét prémondának hívják. Lássuk, miből is áll 
egy hétre való élelem? 


2 db kenyér, 1 kg szalámi, 1/2 kg túró, 1 kg szalonna, 1 üveg dzsem, 
3 db marhahúskonzerv, 3 db paszulykonzerv disznóhússal, 2 db marga- 
rin, 1/2 kg oldalas, 2 kg krumpli (otthonról), 2 csomag laska, 1 kg pu- 
liszkaliszt, 1 kg cukor, 1/2 kg zsír. Értéke 125–150 lej között mozog 
hetenként, havonként tehát 500–600 lej között. Ehhez hozzáadva a szom- 
bat-vasárnapi napokon a szórakozásra elköltött 50 lejt, költségük havon- 
ta 700–800 lejt tesz ki. Ruházatukhoz az anyagot, sőt gyakran magát 
a ruhát is, lájbit, bakancsot, az üzletből vásárolják. 


Az erdőmunkásokat, mint említettük, a végzett munka mennyisége 
után fizetik. A gyergyóremeteiek nemcsak mesterei az erdőmunkának, 
hanem szorgalmukról is híresek, havonta 2200/2900 lej közötti össze- 
get kapnak kézhez. A patakfelelősök fizetése 3200 lej, míg a traktorral 
vagy lóval húzató munkásoké jóval meghaladja a 3000-t. 


Az erdőmunkás családja 


A megélhetést biztosító erdőmunka a gyergyóremetei férfiakat távoli 
vidékekre kényszerítette. Felvetődik a kérdés: Ki végezte akkor a férfi- 
erőt igénylő házi és mezei munkákat? Nos, régebben ezt a tevékeny- 
séget is az erdőmunkás férfiak végezték. Ők ugyanis itthon voltak a 
tavaszi mezei munkák idején, amely a gazdaság követelményeitől füg- 
gően hat héttől három hónapig terjedt, majd augusztus és szeptember 
hónapokban ismét a faluban tartózkodtak. Ilyenkor elvégezték a kaszá- 
lást, kapálást, a takarást, a krumpliszedést, a házat ellátták tűzifával, 
amelyet szintén favágás révén nyertek a községnek maradt erdőkből. 
Októberben ismét útra keltek, és az erdőn dolgoztak a tavaszi munkák 
megkezdéséig. 


A remetei férfiak régen igen sokrétű, de a család szempontjából 
létfontosságú tevékenységet folytattak. Ez a tevékenység meghatározta 
szerepüket a családban is. A férfi volt a családfő, s a családban teljha- 
talommal rendelkezett. Ő szerzett, tehát ő kezelte a vagyont is. Ez a 
teljhatalom azonban régen sem ment az asszony tekintélyének rovására. 
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A mezőgazdaság szocialista átalakítása és az erdőmunka állandó jel- 
legűvé válása megváltoztatta a férfi feladatkörét a családban és a falu- 
ban. A férfiak egyik része az egész esztendőt az erdőn tölti; ezek csak 
szombat délután, valamint vasárnap vannak együtt családjukkal, sőt ha 
nagy a távolság, legfeljebb havonként vagy három hónaponként térnek 
haza. Így a mezei munkák nagy részéből kiszorulnak, legfeljebb szabad- 
ságuk ideje alatt vállalnak kaszálót a termelőszövetkezettől. 


Az erdőmunkások másik csoportja időszakos jelleggel dolgozik az 
erdőn. Ezek a férfiak a késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokat az 
erdőn töltik, míg a késő tavaszi, nyári és a kora őszi hónapokban el- 
végzik a szükséges mezőgazdasági munkákat a helyi termelőszövetkezet 
és a háztáji gazdaság keretében. 


Mivel a férfi az év nagy részét a családtól távol töltötte el, a pénzt 
az asszony kezelte, és a mezei munkák egy részét, valamint a házi mun- 
kák nagy részét is ő végezte. Feladatköre tekintélyt és tiszteletet bizto- 
sított számára. A férj feleségét házastársnak tekintette, de ez nem be- 
folyásolta a férfi vezető szerepét. A férj az asszony munkáját nem tekin- 
tette döntőnek, hiszen az nem értéket teremtő munkát végzett. 


Korunkban az asszony családi és társadalmi helyzete is alapvetően 
megváltozott. A mezőgazdaság szocialista átalakítása után a feleségnek 
a családban hármas feladatkörben kell helyt állnia: reá hárul a gyermek 
nevelése, az otthon rendbentartása, a 15–25 ár háztáji föld megmun- 
kálása, valamint az mtsz-ben a minimálisan 60 munkanap ledolgozása. 
Erdőmunkás családokban az is előfordul, hogy a feleség gyári termelő- 
munkában vesz részt, a munkásasszonyok száma azonban jelentéktelen. 
Ennek egyik oka, hogy átlagban 30 éven felüliek, másrészt pedig a férj 
ma még nem tartja megengedhetőnek az asszony számára a gyári mun- 
kát. Szerintük a gyár megzavarja az asszony erkölcsi egyensúlyát, el- 
vonja őt a gyermekek nevelésétől, valamint a házi munkák rendszeres 
elvégzésétől. 


Az öregek sajátos szerepet töltöttek be a családban. Tapasztalatai- 
kat átadták a fiatalabbaknak. Tanácsaik döntőek voltak. A család minden 
tagja igyekezett megadni nekik a tiszteletet; beszéd közben nem szól- 
tak az öregek szavába, teljesítették kérését, és segítették a munkában. 
A nagyapa általában kisebb gyermekénél lakott. Eredetileg mindegyik 
fiának házat adományozott vagy hozzájárult annak építéséhez. Az ősi 
lakhely a legkisebb fiúnak jutott. 


Az öregek szerepe és feladata a családban alapjaiban napjainkban 
sem változott, mégis a fiatal korosztály gondolkozását kevésbé értik 
meg. A világnézeti és életfelfogásbeli különbség ma ugyanis jóval na- 
gyobb az idős és fiatal nemzedék között, mint néhány évtizeddel ezelőtt 
volt. 


A legényfiú nagy tekintélynek örvendett a családban. Tekintélyét 
növelte az a tény, hogy „szerzett” és hogy katonaviselt. Étkezéskor az 
asztal mellett ült. Neki szabad volt cigarettázni, kocsmába, táncba járni. 
Nem tartották számon, hogy hol tölti szabad idejét, s parancsolhatott a 
kisebbeknek. E kiváltságos helyzete azonban nem volt határtalan; a 
családi munkából reá eső részt el kellett végeznie, az apa és az anya 
kérésének, kívánságának eleget kellett tennie. A legényfiú fizetését is 
leadta, de szombatra és vasárnapra zsebpénzt kapott. Ha az erdőn dol- 
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gozott, akkor a prémondára is külön kapott pénzt; ezt apai beleegyezés- 
sel az anya adta át neki. Az erdőn használatos posztóruhát, a „priccses” 
nadrágot az édesanya varrta, míg hagyományos ünneplő ruháit már sza- 
bónál készíttette. Fekhelye közös volt a gyermekekével. Kicsapongása 
esetén a család megszólta, és gyakran közbe is lépett. A legényfiú lénye- 
gében csak házasodáskor szakadt el a családtól. 


A katonaság előtti ifjú jogai lényegesen korlátozottabbak voltak. 
„Legénykének”, gúnyosan „lepénynek” hívták. Az utóbbi években a két 
kategória közötti különbség jelentősen megváltozott. Jelenleg az ifjút már 
akkor legénynek tekintik, amikor szerez. Jogai és kötelezettségei meg- 
egyeznek a katonaságot végzett ifjúéval. 


Az eladó leány nem volt annyira megbecsült, mint a legény, de 
táncba ő is járhatott. Vacsora előtt azonban otthon kellett lennie. Ruház- 
kodásban kedveztek neki, de munkában nem: „Annyi házi munka há- 
rult rá, hogy nem tudta észben tartani.” Mikor eljegyezték, tisztelni 
kezdték, és felnőttnek tekintették. Napjainkban az eladó leány helyzete 
megegyezik a legényével. Mivel nagy részük Gyergyószentmiklósra, Dit- 
róba, Hodosra és Csíkszeredába ingázik, nehezen ellenőrizhetők. Ezért a 
család általában nem kéri számon, melyikük hol tölti szabad idejét, ki- 
vel szórakozik. 


Az iskolai oktatás átalakításával és kiszélesítésével kialakult a 
VIII–X. osztályos tanulók, vagyis a 14–17 éves gyermekek külön cso- 
portja. Ma már a család életében ők is jelentős szerepet játszanak. A 
nyári vakáció ideje alatt vagy az erdőn dolgoznak apjukkal, vagy pász- 
torkodnak. Nemegyszer szüleik helyett ők dolgoznak az mtsz-ben, s az 
apa távollétében otthon is ők végzik el a férfierőt igénylő munkákat: 
favágást, vízhordást, sőt a kaszálás és a takarás munkálatait is. 


A gyergyóremeteiek nagyon szerették és szeretik a gyermeket. A 
legényt az apa, a leányt az anya kedvelte jobban. A fiút többre érté- 
kelték, mint a leányt, de többe is került, mert ő házat kapott, míg a 
leány csak kelengyét. Míg régebben a családban 8–11 gyermek is volt, 
napjainkban már a 3–4 gyermeket is elégségesnek vélik. A gyermeket 
mindig magukkal vitték szórakozni: keresztelőre, esküvőre, halotti tor- 
ra, kaszálókalákába, tapasztókalákába, fonókalákába, maszkurázáshoz, toll- 
fosztóba és a juhválasztóba. 


Mikor a szülők munkában voltak, a gyermekekre az öregebb szülő 
vigyázott, vagy ha a „mámi” és a „táti” munkaképes volt, a nagyobbik 
leány. A gyermekek nyáron a küszöbön, télen pedig a fásládán étkeztek. 
Az asztalhoz csak akkor ülhettek, amikor már ők is a „szerzők” sorába 
léptek. A gyermekek külön ágyban aludtak: a kisebbek lábtól. Általá- 
ban 4 gyermek aludt egy ágyban. 


Napjainkban a gyermek helyzete is megváltozott a családban: egy 
asztalnál eszik szüleivel és legfeljebb kettő alszik egy ágyban. Ez a 
helyzetváltozás az életszínvonal növekedése mellett a gyermekek szám- 
beli csökkenésével is magyarázható. 


A gyermeket munkára nevelték. Amikor a lapát nyelét már meg 
tudta fogni (4–5 éves korától), az istállóban dolgoznia kellett. A víz- 
hordás a nagyobb gyermek feladata volt, nehogy a kisebb beleessen a 
vízbe. Gyakran mondták neki: „Ha közel mész a vízhez, a bankós bele- 
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ránt.” Ez azt jelentette, hogy valamilyen állat van a vízben, amelynek 
horga van, azt kiveti, és belerántja. 


Gyermeki munka volt az istálló tisztántartása, a ganéhányás és a 
„murha” elkészítése. Ezt a szénából kihulló polyvaszerűséget polyvával 
összekeverik, megsózzák, megáztatják, és úgy teszik a marhák elejébe. 
A sós korpa a járómarhák részére készült. Gyermeki munka a „rázott” 
készítése is, sarjú és a szalma összerázása, hogy több ideig tartson a 
„kóst”. A gyermekek segítettek a szántás, boronálás (a gyermeket ráül- 
tették a boronára), a cséplés (itt a lányok voltak a lóhajtók), a takarás 
munkáiban. Ősszel a teheneket őrizték egész addig, amíg a hó le nem 
esett. Napjainkban a kollektív állattartás és a mezőgazdaság gépesítése 
következtében a gyermeki munkák közül csak a vízhordás, a ganéhányás, 
állatetetés, pásztorkodás és a takarás maradt fenn. Ezenkívül szerephez 
jutnak a gazdaságok termésének betakarítása terén is: 1976 őszén például 
a tanulók az mtsz-ben 96 hektárról takarították be a burgonyát. 


Az étkezés rendjét a munka és a tekintély határozta meg. Az asztal- 
főn az apa és az anya ült. Az apa oldalán a táti és a mámi foglalt 
helyet, ha ők is a családban éltek, ha nem, akkor a két legény. Az 
anya oldalán volt az eladó leány széke: 


 


A családi élet a munkamegosztás alapján volt megszervezve. A férfi 
munkája volt a szántás, vetés, kaszálás és a szénahordás. Az asszonyi 
munkához hozzátartozott a lenáztatás, tilolás, a léhelés-tilolás után a 
len megtisztítása, a fonás guzsallyal, a mosás, a juhnyírás, a gyapjú 
fésültetése, fonása, durgálása (ha vastagra fonták, de nem húzták meg 
a gyapjút), a ványolás, a mezei munkák közül a pityókaültetés, kapálás, 
takarás, aratás sarlóval és a cséplés. E munkák nagy részét kalákában 
végezték. 


A társadalmi életben végbement változások alapvetően módosították 
az erdőmunkás családokban a munkamegosztás e korábbi egyensúlyát is. 
A faluban és a családban az asszonyi munkák kerültek túlsúlyba, mivel 
az őszi munkák részben fennmaradtak, míg a férfierőt igénylő szántást, 
vetést gépesítették. Kizárólagos férfifeladatként a kaszálás maradt. A 
munkamegosztásban történt változások következtében megszűnt az asztal 
melletti régi szigorú ülésrend. Napjainkban az apa nem törődik azzal, 
hogy az asztal melyik részén ül. Ez a formai változás is azt jelenti, 
hogy a családban az apa tekintélyuralmát kezdi felváltani a család- 
tagok közötti kölcsönös tiszteleten alapuló viszony. 


A gyergyóremetei erdőmunkások családjának étrendjét a kevés bir- 
tok, a nyári mezei munkákhoz, valamint az erdőmunkához való alkal- 
mazkodás és a gyermekek nagy száma határozta meg. Legáltalánosabb 
ételeik a morzsoltleves, reszeltleves, damika, túrós bocuj, rétespuliszka 
és olajos káposzta volt főtt pityókával. Télen háromszor étkeztek, nyáron 
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a mezei munkák miatt négyszer. A nyári étkezés rendje a mezei munkák 
miatt így alakult: hajnali sötétben reggeliztek, délben 12 órakor ebé- 
deltek, délután 5 óra tájt uzsonnáztak, vacsorára pedig csak sötétedés- 
kor kerülhetett sor. Télen a napok rövidsége más rendet szabott: 7 órakor 
reggeliztek, délben 12 óra körül ebédeltek, és délután 5–6 óra tájt vacso- 
ráztak. Télen kevesebb húst fogyasztottak, mint nyáron, mivel a kaló- 
riadús ételeket, főképpen a disznóhúst és a szalonnát, a nehéz mezei 
munkák idejére hagyták. A nagy szegénység nemegyszer kényszerítette 
arra az erdőmunkás családokat, hogy a kovászos rozsoskenyeret a szo- 
kásosnál savanyúbbra csinálják, azért, hogy a gyermekek ne kérhessenek 
kétszer belőle. A család tagjai általában a főtt ételeket ették szíveseb- 
ben. 


Nyáron a szalonna és a túró volt a fő eledel. A zöldséget a hagyma, 
uborka és a murok jelentette. Érdekes egy ilyen nyári nap étrendje: 
reggelire túrós vagy tejes puliszkát ettek, ebédre szalonnát, túrót, tejes- 
kávét és ritkábban lekvárt, vacsorára inkább főtt ételt: krumplifőzelé- 
ket, borsó- és paszulylevest. Ha disznót vágtak, akkor rántott káposztát 
készítettek kolbásszal vagy aludttejjel puliszkát. Télen reggel túrós vagy 
tejes puliszkát, ebédkor csak morzsolt- és reszeltlevest ettek, míg vacso- 
rára krumplit, olajos káposztát vagy túrós galuskát fogyasztottak. Bár 
szegények voltak, az ételeket igyekeztek változatosan és ízletesen el- 
készíteni. 


A szocializmus építésének éveiben az erdőmunka jobb javadalma- 
zása következtében az étrend is alapvetően megváltozott. Napjainkban 
is, akárcsak a múltban, a családnak élelemmel való ellátása a fő fel- 
adat. A krumpliszükségletet a háztáji termelésből biztosítják. A hús- 
fogyasztás biztosítására a gyermekek számától függően egy-két disznót 
vágnak, emellett a gyergyóremetei, gyergyóditrói, de főleg a gyergyó- 
szentmiklósi üzletek hústermékeit vásárolják. Megváltozott az étrend 
minősége és sorrendje is. A reggeli elég változatos és családonként vál- 
tozik. Mégis megemlíteném a legjellegzetesebbeket: rántott káposzta 
szalámival, rántott tojás kolbásszal, margarinos és vajas kenyér teával 
vagy tejeskávéval, sok helyen hagymatokány, krumplileves, csirkepapri- 
kás, tejes és rétes puliszka. Az ebéd minősége is családonként változik. 
Általános a krumpli-, saláta- és paszulyleves. A második fogás lehet 
hagymatokány, csirkepaprikás, töltött káposzta, káposztás laska, rántott 
káposzta, rántott krumpli kolbásszal, nyúlhús. A vacsorát a hideg és 
főtt ételek alkotják, s tea vagy tejeskávé egészíti ki. 


Míg a múltban a ruházkodást a család házilag próbálta megoldani 
(ezért is volt olyan fontos az asszonyokra háruló lentermesztés és -fel- 
dolgozás), napjainkban az öltözködés a családi költségvetésben igen jelen- 
tős tétel. 


A fizetés egy részét a családi ház javítására, újjáépítésére vagy annak 
bővítésére fordítják. A rádió és a televízió a lakosság számához képest 
kevésbé elterjedt, Gyergyóremetén 1976 decemberében 2521 házban 560 
rádió és 399 televízió volt. Nagyon sok pénzt költenek italra: 1976-ban 
a gyergyóremetei fogyasztási szövetkezet üzleteinek és vendéglőinek 
italforgalma 4 millió lej volt. 


A falu lakosságának pénzbeli jövedelme is jelentősen növekedett, 
s ezzel együtt a pénzgazdálkodás új formái honosodtak meg. Már 1970- 
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ben minden 4,9 főre jutott egy takarékbetétkönyv, 1975 decemberében 
pedig 2,1 főre. A betett összeg ugyanezen idő alatt 1,76-szorosára nőtt. 


Gyergyóremete lakóiban még ma is él a nemzetségi tudat. A rokon- 
ságot az ükapákig számon tartják. A rokonságon belül igyekeznek ke- 
rülni az ellenségeskedést és a pereskedést. A nemzetségen belüli össze- 
tartás megnyilvánulási formája a kaláka, amelyet akkor hívnak össze, 
amikor a családfő az erdőn van vagy nagyobb méretű munkálatokat 
végeznek (juhnyírás, fonókaláka, házépítés). 


A szomszédsági összetartozásnak is erősek a nyomai Remetén. La- 
kodalom vagy haláleset idején a szomszédság gyakran segédkezik a sü- 
tésnél és a főzésnél. A szomszédok is részt vesznek a fonó-lopó és toll- 
fosztó kalákákon. Gyakori mondás: „Egy jó szomszéd többet ér, mint 
egy rossz testvér.” 


A kalákák a falu lakóiban erősítették az összetartozás tudatát, és 
a közös szórakozás alkalmai is voltak, hiszen a közös munkát evés-ivás 
követte. Napjainkban is hallható a mondás: 


Ide, ide kaláka, 
itt a mézes pálinka. 


A gyergyóremetei ember számára a kaláka szükségszerűség, hiszen 
a nehéz életkörülmények között, a férfi gyakori távolléte miatt bizonyos 
munkák csak a kölcsönös segítség révén végezhetők el. 


A múltban a család sajátos problémája volt az örökösödés. A pénzt 
és az ingóságokat az öregek még életükben szétosztották. Az apa meg- 
tartotta magának a földet és a házat, amelyben lakott; ezt általában 
csak halála után hagyatékolták. Gyakori mondás volt Remetén: „Tartsd 
meg oldaladon a kardot.” Ez azt jelentette, hogy a földdel ne foglal- 
kozz. Míg a múltban a fiú öröksége (a család anyagi helyzetétől füg- 
gően) jóval felülmúlta a leányét, napjainkban a vagyon arányosan osz- 
lik meg a fiú és a leány között. Az elsőszülött fiú és a kisebb testvérek 
között nem tettek különbséget. Ha akadt gyermektelen család, amikor 
látták, hogy fogyóban a munkaerejük és természetes utódra nem szá- 
míthatnak, örökbe fogadtak egy gyermeket a rokonságból, sőt néha 
árván maradottakat is. A családba fogadott személyt újra anyaköny- 
velték, és a vagyont is ő örökölte. Ez a jogi aktus napjainkban is elő- 
fordul. Az örökbefogadottak legnagyobb része fiú, de leányokról is 
tudunk. 


Érdekes jelenség az elvált, az özvegy vagy agglegény viszonya, a 
családhoz. Az elvált felekkel szembeni magatartásuk rideg, és mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy családi életük régi egyensúlyát vissza- 
állítsák. Ezért nem gyakori a házasság felbomlása. Az özvegyeket vissza- 
veszik a családba és segítik őket. Amíg a gyászév le nem telik, az asz- 
szonynak nem szabad férfira néznie, nem mehet moziba, előadásokra; 
ruházatban és magatartásban is gyászolnia kell. A múltban az özvegy, ha 
a családban maradt, inkább a kisdedekre vigyázott, de részt vett a 
kisebb munkákban is (favágás, itatás, etetés és kisebb háztartási tevé- 
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kenységek). Ezeket a munkákat napjainkban is elvárják tőle, de nem 
kötelezően. Nem követelik tőlük az újraházasodást. Általában megértőek 
velük szemben. 


Remetén ritka volt az agglegény és a vénleány. Akik akadtak, azok 
legtöbbször azért váltak agglegénnyé, mert a családból hiányzó apa he- 
lyét kellett betölteniük a kisebb testvérek felnövekedéséig. Ha valaki más 
okból maradt agglegény, akkor szégyenében kivált a családból. A vén- 
leányok száma jelentéktelen; ők a családban maradnak. Munkában elsők, 
jogokban utolsók. Általában lenézték őket. Úgy tűnik, napjainkban vég- 
leg megszűnik az agglegény-probléma. Jelenleg az idősebb legények a 
Bákó melletti Klézse községből hoznak csángó feleséget maguknak; ezek 
a leányok (számuk eléri a 33-at) szerényebb igényűek a remetei lányok- 
nál. Az elmebetegeket és a félszegeket a család és a rokonság ápolja, 
ruházza és segíti anyagiakban. Ezek nagy része nem éri meg az öreg- 
kort: megfagy az erdőn vagy pedig valamilyen, a favágással kapcsolatos 
baleset éri őket. 


A FOGLALKOZÁSI ÁGAK BŐVÜLÉSE 


1954-ben Gyergyóremetén felépült Délkelet-Európa első tejporgyára, 
amely a havasi állattenyésztés termékeinek feldolgozását és a munka- 
erőfölösleg elhelyezését kívánta megoldani. Mivel azonban a gyár mére- 
tei nem voltak nagyok, a lakosság foglalkozási statisztikájában nem 
hozott lényegesebb változást. Az RKP által előirányzott iparosítási poli- 
tika folytán az 1972-es év vége felé megkezdte termelését a gyergyó- 
szentmiklósi bútorszövetgyár és bútorgyár, a maroshévízi bútorgyár és 
kötöde. Kibővítették a gyergyószentmiklósi Partizán-üzemet és a ditrói 
bútorgyárat is. 


A szocialista iparosítással egyidőben, a mezőgazdaság szocialista 
átalakítása folytán, a föld eltartó képessége és az állatállomány is jelen- 
tősen növekedett. 


A község népessége ezekben az években is jelentős mértékben nö- 
vekedett, s 1973-ban a szaporodási átlag elérte a 24,6%-ot (az országos 
átlag 21% volt). Érdemes áttekinteni a község népességi adatait az 
utóbbi évtizedekre visszamenően (l. a 154. lapon): 


A lakosság e nagyméretű növekedését megismerve vizsgáljuk meg 
a szocializmus teremtette munkalehetőségeket. 


A gyergyóremetei Maros Tejporgyár 286 embernek ad munkalehe- 
tőséget. Ebből 29 munkás ingázik Ditróból, 4 Szárhegyről és 1 Várhegy- 
ről. A 286 személy közül 178 dolgozik a gyár keretében, 71 gépkocsi- 
vezető foglalkozik a tej szállításával, és 37 munkás a bukaresti gépal- 
katrész vállalathoz tartozó részlegen mint karbantartó munkálkodik. 


A mezőgazdaság 1370 embert foglalkoztat, közülük 513 férfi és 857 
nő. A mezőgazdasági munkában a nők szerepe számbeli többségüktől 
eltekintve is döntő. Az 513 férfi nagy része ugyanis, a farmvezetők, 
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Év Születés Halálozás Szaporulat 


1940 206 140 66 
1941 232 128 104 
1942 222 179 43 
1943 223 102 121 
1944 221 130 91 
1945 217 133 84 
1946 187 137 50 
1947 160 113 47 
1948 180 102 78 
1949 190 87 103 
1950 174 79 95 
1951 175 93 82 
1952 176 45 131 
1953 204 77 127 
1954 174 68 106 
1955 186 52 134 
1956 165 71 94 
1957 162 60 102 
1958 140 50 90 
1959 134 57 77 
1960 105 54 51 
1961 134 47 87 
1962 100 63 37 
1963 85 51 34 
1964 104 43 61 
1965 143 65 78 
1966 137 51 86 
1967 154 48 106 
1968 164 60 104 
1969 170 54 116 
1970 159 64 95 
1971 144 61 83 
1972 144 49 95 
1973 152 43 109 


Összesen 5623 2656 2967 


kocsisok kivételével, csak részlegesen vesz részt a mezei munkákban, mi- 
vel a késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokban mint időszakos munká- 
sok az erdőn, vagy mint ácsok és kőművesek az építőtelepeken dolgoz- 
nak. 
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Az ifjú nemzedékből egyre többen szereznek magasabb fokú ké- 
pesítést, hagyják el szülőföldjüket. 


Az 1940-től kimutatott szaporodás, valamint az 1940-es és 1973-as 
lélekszám adatait felhasználva azt állapíthatjuk meg, hogy Gyergyóre- 
metét az utóbbi harminc év alatt 1997 lakos hagyta el. De a múltban 
az elvándorlás oka a nyomor volt, napjainkban a szerzett szaktudásuk 
érvényesítésének vágya. A mai ifjú nemzedék nagy része már nem is a 
távoli vidékeken keres megfelelő életfeltételeket, hanem a közeli Gyer- 
gyószentmiklóson és Csíkszeredában telepszik le, és a családi kapcsola- 
tot továbbra is fenntartja szüleivel. 


A foglalkoztatottak másik csoportja, bár más helységben dolgozik, 
nem hagyta el szülőfaluját. Ezek száma 1405 fő. Közülük 542-en dolgoz- 
nak az erdőn mint állandó erdőmunkások. A többi 863 munkás foglal- 
kozás szerinti megoszlása a következő: 
asztalos 202 cipész 6 
ács 131 mezőgazdasági munkás 6 
kőműves 132 szakképzetlen munkás 5 
fűrészgyári munkás 66 ápolónő 5 
szövőmunkás 58 utász 5 
gépkocsivezető 39 fonómunkás 5 
lakatos 26 tisztviselő 4 
kötőmunkás 19 fűtő 3 
víz-gázszerelő 16 kovács 3 
varrónő 16 hegesztő 3 
pincér 13 gépész 3 
villanyszerelő 13 könyvelő 2 
bányász 13 kárpitos 2 
kereskedő 12 autószerelő 2 
vasúti munkás 11 nyomdász 1 
traktorista 11 fodrász 1 
pásztor 10 laboráns 1 
esztergályos 8 áruszakértő 1 
öntő 8 órás 1 


Hogy a kiszállásban élő vagy ingázó munkások közül a legtöbben 
az erdőn dolgoznak, annak oka a hagyomány és a megszokottság mel- 
lett a jobb kereseti lehetőség. 


Az erdőmunka hagyományát bizonyítja az itt dolgozók életkor sze- 
rinti megoszlása, az idősebb és középkorú lakosság nagyobb részvétele: 


60 éven felüli 31 személy 5,7% 
50–60 év között 83 személy 15,3% 
40–50 év között 150 személy 27,7% 
30–40 év között 141 személy 26,0% 
20–30 év között 119 személy 22,0% 


20 év alatt 18 személy 3,3% 
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A gyergyóremetei erdőmunkások kor szerinti megoszlása 


Az erdőmunkán való részvétel oka a kellő iskolai végzettség hiánya 
is. Ha megnézzük az iskolai végzettség szerinti adatokat, ez a megálla- 
pítás pontosan beigazolódik: 


I. osztályt végzett 0,70% V. osztályt végzett 7,00% 
II. osztályt „ 3,50% VI. osztályt végzett 3,69% 
II. osztályt „ 1,66% VII–VIII. osztályt végzett 23,60% 


IV. osztályt „ 59,30% IX–XII. osztályt végzett 0,55%33 


A hagyomány a munkatelepek felé való irányulásban is megmutat- 
kozik. Az erdőmunkások munkavállalásának fő irányai ma is változat- 


                                                
33 Az általános iskola 1962-ig hét-, az 1962/63-as tanévtől nyolcosztályos volt. 
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A gyergyóremeteiek munkavállalásának fő irányai az ország területén 
I. 52. Buşteni, 53. Bukarest, 54. Constanţa – Tengerpart, 55. Tulcea, 
56. Zalatna, 57. Caracal, 58. Tg Jiu (Gorj megye), 59. Béles, 60. Orsova, 
61. Karánsebes, 62. Teregova, 63. Resica, 64. Zavoly, 65. Anina, 66. Illyéd, 
67. Bozovics, 68. Oravica, 69. Nagyremete, 70. Örményes, 71. Temesvár, 
72. Arad, 73. Déva, 74. Vajdahunyad, 75. Szászváros, 76. Gyulafehérvár, 
77. Belényes, 85. Kolozsvár-Napoca, 86. Szatmár. 


lanok (a helységek némely esetben egy adminisztratív központot jelöl- 
nek, amelynek körzetében a fakitermelő telep található): 


Palotailva 96 Zavoly 3 
Maroshévíz  89 Bozovics 2 
Szászrégen 65 Péntekpataka 2 
Ratosnya 62 Marosszentanna 2 
Gyergyószentmiklós 60 Borzont 1 
Karánsebes 37 Buşteni 1 
Bánság 23 Cengellér 1 
Tusnád 17 Déda 1 
Hágótő 14 Déda-Bisztra 1 
Laposnya 13 Déva 1 
Tölgyes 13 Gorj 1 
Örményes 11 Komandó 1 
Göde 10 Lok 1 
Szeben 10 Marosvásárhely 1 
Gödemesterháza 6 Oravica 1 
Fancsal 5 Orsova 1 
Anina 3 Szatmár 1 
Tarkő 3 Teregova 1 
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A gyergyóremeteiek munkavállalásának fő irányai az előző térkép II-vel jelzett négyzetén 


belüli területen 
II. 1. Gyergyóremete, 2. Gyergyóditró, 3. Cengellér, 4. Hágótő, 5. Tölgyes, 6. Holló, 
7. Borszék, 8. Bélbor, 9. Galócás, 10. Maroshévíz, 11. Göde, 12. Gödemesterháza, 13. Ilva, 
14. Palotailva, 15. Ratosnya, 16. Déda, 17. Déda-Bisztra, 18. Szászrégen, 19. Körtvélyfája, 
20. Dedrád, 21. Radnótfája, 22. Sáromberke, 23. Hodos, 24. Kásva, 25. Görgényüvegcsűr, 
26. Teke, 27. Görgényszentimre, 28. Laposnya, 29. Lok, 30. Borzont, 31. Gyergyóalfalu, 
32. Gyergyószárhegy, 33. Gyergyószentmiklós, 34. Kilyénfalva, 35. Vasláb, 36. Gyilkostó, 
37. Tarkő, 38. Putna, 39. Balánbánya, 40. Csíkszereda, 41. Székelyudvarhely, 42. Fancsal, 
43. Székelykeresztúr, 44. Tusnád, 45. Kézdivásárhely, 46. Sepsiszentgyörgy, 47. Kovászna, 
48. Komandó, 49. Brassó, 50. Szecseleváros, 51. Nagyszeben, 78. Marosludas, 79. Nyárádtő, 
80. Marosvásárhely, 81. Péntekpataka, 82. Marosszentanna, 83. Marosszentgyörgy, 84. Nagy 
ernye. 


Jellemző, hogy míg 1898-ban 500 gyergyóremetei erdőmunkás dol- 
gozott egyetlen moldvai fakitermelésnél, 1973-ban egyetlen helységben 
(Gyergyóditrón) haladja meg az ott dolgozó erdőmunkások száma a 100-at. 
A számadat azonban nem kell hogy megtévesszen, mert a mezőgazda- 
ságban dolgozó 513 férfi nagy része időszakosan, különösen pedig a té- 
li hónapokban az erdőn dolgozik. A múlt hagyománya még erősen él. 
Mégis Gyergyó körzetének iparosítása, a fiatalság magasabb fokú szak- 
képesítése számtalan ifjú munkáskezet von el az erdőtől. Míg az erdő- 
munkások munkaerő vándorlása 37 helység felé irányul, addig a más 
foglalkozásokat űző 863 dolgozó 40 helységben talál munkalehetőséget. 
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A gyergyóremetei erdőmunkások iskolai végzettség szerinti megoszlása 


Ezeknek adatait az életkort és iskolai végzettséget is feltüntető összesí- 
tett táblázatban, az illető helységben dolgozók összlétszámának sorrend- 
jében adjuk: 


Sor- 
szám Helység 


A dol- 
gozók 
száma 


Életkora  
Iskolai végzettsége 


Ösz- 
szesen IV. VIII. XII. 


osztály 
1 2 3 4  5 6 7 8 
1. Gyergyószentmiklós 336 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


3 
– 
9 


38 
50 


100 
37 
41 
57 


235 


28 
14 
2 
7 


51 


131 
51 
52 


102 
336 


2. Csíkszereda 68 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
3 
3 


31 
14 
3 
6 


54 


3 
8 
– 
– 


11 


34 
22 


3 
9 


68 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 160


 
1 2 3 4  5 6 7 8 
3. Maroshévíz 54 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
2 
– 
7 
9 


14 
11 
11 
8 


44 


1 
– 
– 
– 
1 


15 
13 
11 
15 
54 


4. Brassó 52 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
4 
8 


12 


18 
7 
8 


12 
40 


– 
– 
– 
– 
– 


13 
7 


12 
20 
52 


5. Hodos 40 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


3 
1 
7 
9 


20 


7 
7 
1 
3 


18 


2 
– 
– 
– 
2 


12 
8 
8 


12 
40 


6. Balánbánya 23 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
4 
6 


10 


1 
5 
4 
2 


12 


– 
– 
1 
– 
1 


1 
5 
9 
8 


23 
7. Gyergyószárhegy 22 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


1 
– 
5 
4 


10 


1 
2 
3 
6 


12 


– 
– 
– 
– 
– 


2 
2 
8 


10 
22 


8. Kolozsvár 17 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
5 
5 


4 
3 
1 
2 


10 


1 
– 
1 
– 
2 


5 
3 
2 
7 


17 
9. Marosvásárhely 14 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
– 
– 


6 
5 
1 
– 


12 


– 
2 
– 
– 
2 


6 
7 
1 
– 


14 
10. Szatmár 14 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
1 
5 
6 


– 
4 
1 
2 
7 


– 
1 
– 
– 
1 


– 
5 
2 
7 


14 
11. Tengerpart 13 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
– 
– 


9 
– 
2 
– 


11 


2 
– 
– 
– 
2 


11 
– 
2 
– 


13 
12. Gyilkostó 12 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
1 
– 
1 


7 
2 
1 
1 


11 


– 
– 
– 
– 
– 


7 
2 
2 
1 


12 
13. Bukarest 8 20 év alatt 


20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
4 


1 
2 
– 
– 
3 


2 
3 
1 
2 
8 
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1 2 3 4  5 6 7 8 


14. Sepsiszentgyörgy 8 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
– 
– 


7 
1 
– 
– 
8 


– 
– 
– 
– 
– 


7 
1 
– 
– 
8 


15. Székelyudvarhely 7 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
2 
2 


4 
1 
– 
– 
5 


– 
– 
– 
– 
– 


4 
1 
– 
2 
7 


16. Temesvár 6 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


1 
– 
– 
1 
2 


3 
1 
– 
– 
4 


– 
– 
– 
– 
– 


4 
1 
– 
1 
6 


17 Vasláb 6 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
2 
2 


1 
1 
1 
1 
4 


– 
– 
– 
– 
– 


1 
1 
1 
3 
6 


18 Szászrégen 4 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
– 
– 


2 
2 
– 
– 
4 


– 
– 
– 
– 
– 


2 
2 
– 
– 
4 


19 Nagyszeben 4 20 év alatt 
20–25 között 
25–30 között 
30 év fölött 


 
 
 
 
összesen 


– 
– 
– 
1 
1 


– 
1 
– 
2 
3 


– 
– 
– 
– 
– 


– 
1 
– 
3 
4 


20 Galócás 3  összesen – 2 1 3 


21 Vajdahunyad 3  összesen – 2 1 3 


22 Kilyénfalva 3 20 év alatt  3 – – 3 
23 Arad 2 20–25 között  – 1 1 2 
24 Bélbor 2 20 év alatt 


25–30 között 
 
összesen 


– 
– 


1 
2 


– 
– 


1 
2 


25. Tusnád 2 20 év alatt  – 2 – 2 
26. Gyergyóalfalu 2 30 év fölött  2 – – 2 
27. Borszék 1 20–25 között  – 1 – 1 
28. Béles 1 20–25 között  – 1 – 1 
29. Caracal 1 20–25 között  – 1 – 1 
30. Déda 1 30 év fölött  – 1 – 1 
31. Gyulafehérvár 1 25–30 között  – 1 – 1 
32. Kovászna 1 20–25 között  – – 1 – 
33. Kézdivásárhely 1 20 év alatt  – 1 – 1 
34. Ratosnya 1 30 év alatt  1 – – 1 
35. Resica 1 20 év alatt  – 1 – 1 
36. Szászváros 1 30 év fölött  1 – – 1 
37. Szecseleváros 1 30 év fölött  1 – – 1 
38. Tulcea 1 20–25 között  – 1 – 1 
39. Zalatna 1 30 év fölött  – – – – 
40. Gyergyóditró 125 osztályozatlan      
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Az erdőmunka gépesítése, a fiatalság szakmai felkészültségének sok- 
oldalúsága hozzájárult az erdőmunka hagyományának gyengüléséhez. A 
más szakmákat választó fiatal nemzedék szívesebben vállalja a napi 
ingázást. 


A szocialista iparosítás magasabb fokú szakmai felkészültséget köve- 
tel minden ifjútól. Érthető, ha ennek következtében a választott szak- 
mák (megterheltségi sorrendet követő) táblázatában az iskolai végzett- 
séggel való összefüggések is felfedezhetők. 


Mesterség Összesen fő 


Ebből 


I–IV V–VIII IX–XII 


osztályt végzett 
Asztalos 202 63 129 10 
Kőműves 132 8 120 4 
Ács 131 49 77 5 
Fűrészgyári munkás 66 29 37 - 
Szövőmunkás 58 2 38 18 
Gépkocsivezető 39 2 36 1 
Lakatos 26 1 16 9 
Kötőmunkás 19 – 14 5 
Víz-gázszerelő 16 – 16 – 
Varrónő 16 – 12 4 
Pincér 13 1 11 1 
Villanyszerelő 13 1 12 – 
Bányász 13 12 1 – 
Esztergályos 8 – 7 1 
Utász 5 5 – – 
Fonómunkás 5 – 3 2 
Tisztviselő 4 – 2 2 
Hegesztő 3 – 3 – 
Kárpitos 2 – 2 – 
Autószerelő 2 – 1 1 
Nyomdász 1 – 1 – 
Fodrász 1 – 1 – 
Laboráns 1 – – 1 
Áruszakértő 1 – – 1 
Órás 1 – 1 – 


Gyergyóremete tehát az országgal együtt fejlődik, s ez lakóinak tu- 
datában is észlelhető változásokat idéz elő. A remetei ember is tudja, 
a szocializmus műszaki-anyagi bázisának tökéletesítése érte is törté- 
nik és azt is, hogy munkájával neki is kötelessége hozzájárulni a sok- 
oldalúan fejlett szocialista társadalom kiteljesítéséhez. 


A falu életében végbement szerkezeti változásokban ennek az új 
tudatnak a kikristályosodása tapintható ki. 
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VASAS SAMU 
 


EGYRE GAZDAGABBAN, EGYBE KEVESEBBEN 
 
 
 
 
A Nádas patakának egy jobb oldali völgykatlanában települt az 


egyik legnagyobb kalotaszegi falu, a kőfaragóiról, színes népviseletéről 
és mindmáig fennmaradt érdekes szokásairól ismert Vista. A falu neve 
1229-ben tűnik fel először Visata formában a váradi tüzesvaspróba-isten- 
ítéletek töredékes jegyzékében. Ekkor Kolozsvár várbirtoka. 1291-től püs- 
pöki, 1542-től fejedelmi, illetve kincstári birtok, a század végétől a job- 
bágyfelszabadulásig magánföldesúri tulajdon. A települést körös-körül az 
óharmad közepe táján lerakódott „durva mészkőrétegek” övezik, ame- 
lyekbe mélyen bevágta medrét a falu két kis pataka, a Kisréti vagy 
Csorgó utcai és a Hidegkúti patak. A sok kis forrásból táplálkozó cser- 
melyek vize éppen a falu központjában egyesül, s innen mintegy két 
kilométeres folyás után jut el a Nádas patakába. 


A mészkőoldalakra települt vékony termőtalaj harmadrendű szán- 
tója és sovány, kavicsos legelője láttán már sejteni lehet a vistaiaknak 
a földdel folytatott évszázados küzdelmét. Mostoha, szűkösen termő ha- 
tára magyarázatot ad a túlhajszolt, szorgos munkára, de a nagyobb ke- 
nyérhez juttató népi találékonyságra is. Nehezen megszerzett jövedel- 
müket a vistaiak eszükkel és ügyes kezükkel növelték. 


A küzdelemben kialakult zárt, sajátos rendet a múlt század végi 
és ezt követően a század eleji ipari fellendülés s a vele együtt jelent- 
kező társadalmi forrongás és gyors ütemű polgárosodás törte meg. 


A falu földművesei a változásokra először inkább ösztönösen, mint 
tudatosan reagáltak. Végül azonban felismerték, hogy a gyenge termő- 
erejű talajon a mezőgazdasági termelés hagyományos módszereinek a 
tökéletesítése — távlatokban gondolkodva — nem lesz lehetséges, s a 
föld képtelen lesz kielégíteni a felszökő igényeket s hogy az állapoton 
a görcsös takarékoskodásba fulladó szerény felhalmozás is csak vajmi 
keveset enyhíthet. A század eleji helyzet nem egy kiutat kereső kísér- 
letező gazdát és ezermestert dobott fel a faluban, akik többletáru-ter- 
melésükkel, ügyességükkel és művészi hajlamaik kamatoztatása révén 
igyekeztek helyzetüket megszilárdítani. Ezzel lehet különben magyarázni 
a korábban kimondottan földművelőkként dolgozók szinte fejvesztett 
áramlását az adódó különféle munkahelyek felé. 


Életvitelükben a legmélyrehatóbb változásokat mégis talán az öt- 
venes évektől kezdődően észlelhetjük, amikor a mezőgazdaság szocia- 
lista átalakítása és a munka egy részének gépesítése folytán felszabadult 
munkaerőfölösleg a közeli Kolozsvár és Egeres gyáraiban, üzemeiben 
helyezkedett el. Ez volt a falu története során a legnagyobb munka- 
erő-átvándorlás, amely forradalmasította nemcsak a család tagjainak 
egymáshoz való viszonyát, hanem azok egész életében idézett elő szerep- 
áttolódásokat, feladat- és súlypont-áthelyeződéseket. Az otthon maradó 
anya szerepe érezhetően megnőtt: neki kellett átvennie a naphosszat 
távol dolgozó családfő addigi irányító, meghatározó szerepét is. Így nem-
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csak a gyermeknevelés, a ház körüli munkák elvégzése és azok szer- 
vezése vált mindinkább az ő feladatává, hanem lassan a család jövedel- 
mének elosztása és az anyagi befektetések meghatározása, súlypontozása 
is. A család létfenntartási költségeit meghaladó jövedelmükre támasz- 
kodva, lassan egy különös életmódot, életvitelt, sajátos mikrokozmoszt 
alakítottak ki, amely sok tekintetben különbözik még a szomszédos Nádas 
menti falvakétól is. 


Sokat írtak, beszéltek már erről a különös faluról. Számba vették, 
lefényképezték, filmezték egyre gazdagodó és színesedő népviseletét, 
megcsodálták sajátos stílusú, gazdagságot árasztó, hatalmas házait, az 
asszonyok bútorfestő ügyességét, a férfiak kőfaragó művészetét, a la- 
kodalmak és keresztelők pompáját, mindent, amit jólesik látni, s ami 
az idegent elbűvöli. Én azonban ez alkalommal a falu hétköznapibb dol- 
gairól, rejtettebb kérdésekről, küzdelmekről, helytállásról és emberi sor- 
sokról írok, mert tudom, hogy ez szintén hozzátartozik a valóságos 
faluképhez. 


 
Foglalkozási sokarcúság 
 
A föld az évszázadok során egyre nehezebben teremte meg a falu- 


beliek számára szükséges kenyérgabonát, zöldségeket, takarmányt és 
rostnövényeket. A legjobb gabonatermő területek a Nádas patak jobb 
oldali teraszai: Dorgó és Palota. A többi ennél jóval gyengébb minő- 
ségű, sovány, sok munkát igénylő föld. Ráadásul a termelőszövetkezet 
megalakulásáig háromfordulós nyomás-rendszer uralkodott. A határ egy- 
harmada minden évben „pihent”, rajta négy juhturma, azonkívül disz- 
nók, kecskék, libák legeltek. Valójában a határ kétharmad részének 
kellett megteremnie az emberek kenyerét és ruházatát. A századfordu- 
lóig, pontosabban 1910-ig, kenyérgabona gyanánt a falusiak előtt ma 
már ismeretlen tönkölyt (a tönke vagy kétszemű búza távoli leszár- 
mazottját) is termesztették, a hatvanas évekig pedig eredményesen hasz- 
nálták fel a sertéshizlalásban az akkoriban még termelt ősi búzafajtát, 
az alakort is. 


A természeti adottságokat okosan felismerve, a falu határában há- 
rom helyen még a múlt században is mészégető-kemencéket állítottak 
fel. A Széláj végén, Vista és Gorbó határánál: Árvát-hídjánál és Hideg- 
kútnál gyakran lobogtak a tüzek, égették a Köveshegyen kitermelt 
mészkövet. Az égetés befejezte utáni napon a 20—30 fogatból álló sze- 
kértábor már előállt, s majdnem forrón rakták a szekerekre az égetett 
meszet. Sietni kellett, nehogy eső érje, s emiatt a keserves munká- 
val előállított mész „elégjen”. Az is megtörtént, hogy a magas hőmér- 
séklettől egy-egy szekér néha ki is gyulladt. A mésszel megrakott bi- 
valyszekerek karavánszerűen egymás után haladtak a kolozsvári, zilahi, 
hunyadi megrendelők felé. 


A fuvarozás, úgy látszik, kedvükre való foglalkozás volt, mert a 
vistaiak — főleg kolozsvári megrendelésre — nemcsak meszet, hanem 
falkövet (terméskövet), faragott követ és fát is fuvaroztak. Egymagában 
a fuvaros ritkán vagy talán sohasem indult el. Egy-egy megrendelésnek 
eleget téve, a vállalkozó gyakran 70—80 szekeret is megrakott és irá- 
nyított a végállomásig. A fuvar nem ritkán több napig is eltartott. A 
tűzifa-fuvarosok például a topaszentkirályi erdőből szállították a fát
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Kolozsvár gyáraiba és iskoláiba. Ezek a fuvarok éppen két napot és 
két éjszakát vettek igénybe. Első éjszaka elindultak a kitermelőhely 
felé. Közös erővel nappal megrakodtak, és a tábor estére már Csíkos- 
tóig, Vista határáig ért. Ott kifogták az állatokat, jószág és ember egy- 
aránt pihent, erőt gyűjtött a másnapi úthoz. Az állatokkal csak egyetlen 
őrszem maradt, a többi fuvaros fél éjszakára a saját családi házába 
húzódott. Éjfél után nemsokára újra útnak indult a tábor, hogy a nagy- 
város reggeli csúcsforgalmának beálltáig a megrendelőnél legyen az 
áru. 


A vállalkozó kedvű, üzleti szellemű férfiak hajdanában nem riadtak 
vissza a kupeckedéstől sem. Kifürkészték, hogy hol, melyik vásáron ol- 
csóbb vagy drágább a jószág, és a haszon reményében hajtották felvá- 
sárolt jószágaikat városról városra. 


1870-ben épült meg a Nagyvárad—Kolozsvár vasútvonal. Ez ak- 
kor új munkalehetőséget jelentett a falu férfilakossága számára is. 
Rövid belekóstolás után 30—50 ember lépett vasúti munkába, és fel- 
vállalták a megépítendő vasút egy-egy szakaszát. A későbbiek során 
még nagyobb vállalkozásokba is belefogtak. Távoli vidékekre is elkerül- 
tek. Mondják, hogy Fălticeni (Moldova) mellett egy iparvasutat is a vis- 
taiak építettek. Ott voltak 1949-ben a szálva—visói vasútvonal megépíté- 
sénél is. Haton ott is haltak hősi halált. 


A múlt századi vasútépítés alkalmával olasz kőfaragók jártak ná- 
lunk. Tőlük a vistaiak ezt a mesterséget is gyorsan eltanulták. Az em- 
lékezetben ma is élő első kőfaragómesterek Kovács István Dombi, Barta 
János Juliska és Szallós András Boka voltak. Tőlük lesték el aztán las- 
san a többiek is. Először még csak saját maguknak faragtak, aztán már 
másoknak is. Belebátorodtak, mert jól kerestek vele. Megkezdték az 
épületkövek faragását is. Az első faragott kőből épült ház éppen a Ko- 
vács István Dombié volt a faluban. Az ő példája nyomán szinte ra- 
gályként terjedt el a faragott kőből épült házak készítése. Ma már a 
mesterséget sokan ismerik és gyakorolják. A legtöbben csak a maguk 
szükségletére, szabad idejükben faragnak követ, többen viszont vala- 
melyik állami vállalatnál helyezkedtek el ezzel a szakmájukkal. Nyol- 
can a kolozsvári temetkezési vállalat kőfaragói, hárman ipart váltottak 
ki a szakmára, újabb tizenketten pedig a helyi mtsz által értékesítik a 
környéken nagy keresletnek örvendő faragott köveiket. A faluban már 
három gépi körfűrész is működik. Ezekkel a gépekkel éppen munkájuk 
verejtékes részét végeztetik el. 


Messze földön híresekké váltak a vistai kőfaragók. Az egész kör- 
nyéknek ők faragják a sírköveket és épületköveket. Némelyik bámu- 
latra méltó ügyességgel és jártassággal alakítja, formálja a követ saját 
elképzelésének megfelelően. Kőszobrász is akad közöttük. Török István 
kőfaragómester például lakóházát nem kevesebb, mint huszonhat saját 
készítésű, zömében népi tárgyú, a vistai lakodalmak jellegzetes alakjait 
(vőlegény, menyasszony, vőfélyek, nyüszőleányok, násznagyok, táncos 
alakok) ábrázoló kőszoborral díszítette, s faragványaiból már kiállítást 
is rendeztek Kolozsváron. 


Szorgalom tekintetében a férfiaktól az asszonynép sem marad el. 
Érthető, hogy a foglalkozási formák megválasztásában kissé konzervatí- 
vabbak, hiszen feladataik is inkább a házhoz kötik őket, de az adott
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lehetőségeken belül, fennmaradó idejük arányában, ők is rugalmasan 
és fogékonyan váltogatják a mellékkereseti forrásokat. 


Ezek sorában első helyen a szövés állott. Régebb csak sima és csí- 
kos zsákokat, törülközőket, abroszokat, rúdravalókat és tányértörlőket 
szőttek. Szép, vékony kenderfonálból készült vászonneműiket csak úgy 
kapkodta Kolozsvár piacán az „úri nép”; nyári férfiruhákat és női kosz- 
tümöket varrtak belőle. A húszas évektől kezdődően az egyszerűbb szőt- 
tesek helyett az asszonyok fokozatosan áttértek a cifra szőttesek, a sok- 
nyüstös szedettesek szövésére. Először nyilván még egyszerűségében is 
szép és egységes mintaanyagú szőttesek voltak divatosak, de gátlástalan 
díszítő kedvükben hamarosan újabb és újabb minták szövését próbál- 
ták ki. Különböző csipke- és vagdalásos-áttöréses minták keverékeként 
ma nem ritka a 60—80 nyüstös mintakombináció szövése sem, amely- 
nek megalkotásában nem kétes, hogy az egyediségre való törekvés ját- 
szott döntő szerepet. Volt már példa arra is, hogy a nagyanya titokban 
a padláson szőtte a különleges mintájú szedettest, hogy senki se lássa, 
csak majd lakodalom előtt, amikor viszik a gúnyát, hadd ölje az irigy- 
ség a csodálkozó asszonyokat és leányokat. 


Az ötvenes évek vége felé, amikor a mákói bútorasztalosok szokat- 
lanul magasra emelték a cifrabútor készítésének és festésének az árát, 
az egyik vállalkozó kedvű leány nekifogott saját bútora festésének. A 
siker láttán felbuzdulva azóta a vistai lányok anyjuk és nem ritkán 
barátnőik segítségével saját maguk festik, virágozzák bútoraikat. A 
szép régi bútordarabokat, amelyek nagyrészt még a falu utolsó bútor- 
készítő asztalosának, Geczi Náninak (Gergely János) a keze alól kerül- 
tek ki, saját maguk lelúgozzák (lúggal lemossák), újra alapozzák, majd 
újra is virágozzák; így nyilván tekintélyes összeget takarítanak meg. 
Sajnos a sok kéz és ízlés alaposan meglátszik a festésen, amely így 
elvesztette a régi bútorfestésre jellemző egységes stílust. A „naiv igye- 
kezet” mintái egyre tarkábbak és apróbbak lesznek, s ennek következ- 
tében összhatás tekintetében is messze elmaradnak a régi „geczináni- 
féle” átgondoltabb, átütőbb erejű minta- és színkombinációktól. A vis- 
tai újítás azonban divatot változtatott a környéken. Ma már a saját 
maga által festett cifrabútorral megy férjhez a mérai, a mákói és bogár- 
telki leányok jó része is. 


Az asszonynép díszítő kedvének az elburjánzását talán a gyöngyö- 
zési lázon lehet a leginkább lemérni, hiszen csaknem egész életüket a 
gyöngyözés tölti ki. A cifra ruhákhoz szükséges drága gyöngyöket és 
csillogó brossokat sok esetben külföldről szerzik be, s aztán kezdve 
az anyóstól, a már leányka korában férjhez készülése miatt munkál- 
kodni kénytelen lányig, mindenki gyöngyöt fűz. A lánygyerekeket 
már tíz-tizenkét éves korukban befogják ebbe a munkába. Tanulás he- 
lyett kabalát rakatnak velük (az apró szalmagyöngyöt füzérekre fű- 
zik, amelyek a kötények széles szalagjának a szegélyét alkotják). Nagy- 
részt ugyancsak a gyermekek készítik az eladásra szánt gyöngyös boj- 
tokat, karkötőket és nyakbavalókat is, amelyeket Kolozsvár-Napoca piacán 
tej- és túróárulás közben kínálnak, vagy városi ismerőseik útján érté- 
kesítenek, s ezáltal némi többletjövedelemre is szert tesznek. 


Mintegy 30—40 asszony bedolgozik a kolozsvár-napocai kisipari 
termelőszövetkezeteknek is. Kötőgépük alól a megrendelt vagy piacra
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szánt kötöttáruk csodaszép darabjai kerülnek ki. De minthogy széles 
körű elfoglaltságuk miatt az asszonyok rendszerint időzavarba kerülnek, 
sok helyen itt is a leánygyermekek hivatottak kisegíteni őket. Az anyák 
büszkék is rájuk, hadd lássa, tudja a majdani anyós, hogy milyen ügyes 
a jövendőbeli menye, hogy már zsenge korában is kész a pénzkere- 
sésre. 


Az 1940 és 1950 közötti évtized a fordulat időszaka volt. Addig 
csak nagyon kevesen, inkább a szegényebbek jártak be dolgozni a gyá- 
rakba. A háború befejeztével azonban megindult az áramlás a két, nagy- 
jából egyenlő távolságra elhelyezkedő ipari központ, Kolozsvár és Ege- 
res felé. Ma a falu férfilakosságának túlnyomó többsége, mintegy száz 
fiatal munkaerő ingázik. Reggel megy, este jön, s így a településnek 
számukra valóságos hálóhely jellege van. 


A faluban nappal úgyszólván csak öreg férfiakat lehet találni, akik 
az asszonynéppel együtt a helyi mtsz feladataival birkóznak. De bese- 
gítenek második műszakként a munkából délutánonként hazatérő fér- 
fiak is. Különösen az olyan munkákba, amelyekben az asszonyok és öre- 
gek nem boldogulnak. Ha az állatok gondozásában és egyik-másik me- 
zőgazdasági munkában — hála a faluban is jelenlévő korszerű gépek- 
nek — helyettesíteni is tudják őket, még mindig maradnak olyanok, 
amelyekben a helyi gazdaság vezetői is számítanak a férfiak munkabírá- 
sára. Így aztán rájuk is kétszeres teher nehezedik, hiszen feladatuk 
teljesítése már az ipari vállalatoknál jórészt leköti energiájukat, de az 
otthon, a falu kisegítése érdekében még mozgósítják megmaradó erő- 
tartalékaikat. Külön érdekes tanulmány tárgyát képezné egy olyan fel- 
mérés, amely az otthoni túlhajszolás hatását a munkahelyi teljesítmé- 
nyek viszonylatában is mérlegelné. 


 
Család és falunépesség 
 
Vista faluképe egyáltalán nem mondható szegényesnek, sokkal in- 


kább mutatósnak és egységesnek, hiszen a falu legtöbb háza új kőház. 
Az egy főre jutó lakterület, néhány családtól eltekintve, meghaladja 
még a 15—26 m2-t is. Több olyan család van, ahol egy örökösre két- 
három ház is szállna. A több irányból befolyó jövedelem biztosította jó- 
lét megmutatkozik a falu egész külsején. A hatalmas, faragottkő-házak 
jó részét vaskapu és modern kerítés egészíti ki. 


Aki bemegy a házakba, meggyőződhet arról, hogy a lakás valóban 
szép és tágas, de a rendkívüli pompát sejtető külső falak mögött tu- 
lajdonosaik lakáskultúrája még nem nőtt fel az új lehetőségekhez. Pe- 
dig a mosógéptől a porszívóig és a hűtőszekrényig mindennel rendelkez- 
nek, amire egy modern háztartásban szükség van. Furcsa azonban, hogy 
a faluban kialakult értékrend tartalmilag ennyire formális, ennyire anyagi 
színezetű. 


A család élete a nagy lakások konyhájában zajlik le. Alig van olyan 
ház, ahol télen a konyhán kívül valamelyik helyiséget fűtenék. Ide 
zsúfolódik össze az asszonynép a gyöngyfűzési, hímzési munkálatok el- 
végzésére; ha kisebb a család, itt is alszik mindenki. A zárt veranda 
vagy a konyha közelében valamelyik helyiség amolyan raktár szerepet 
játszik, ahova eldughatnak mindent, amit nem szánnak a szomszédok
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és a látogatók szeme elé. A többi szoba rendszerint cifra- vagy úri bú- 
torral berendezve, néha hónapokon keresztül szinte érintetlenül áll. 


A faluban élő házaspárok, vagy ahogy itt mondják, „az ágyak szá- 
ma” 330, a lélekszám pedig pillanatnyilag 1071. A századfordulótól a 
falu lélekszáma így alakult: 


 


 


 
Amint kitűnik, az utolsó hatvan év alatt a lélekszám kétszáz fő- 


vel — közel 20%-kal — csökkent. A fordulat az első világháború ki- 
törésének idején következett be, hiszen a statisztika szerint a lakosság 
addig ütemesen növekedő tendenciát mutatott. 1906—1915 között a fa- 
luban 425 gyermek született (évente átlag 43), a rákövetkező tíz évben 
(1916—1925) 249, majd ez a szám 226-ra süllyedt. 1975-ben csupán 8 
születést jegyeztek be. 


A családalapítás régi hagyományos formája a próbaházasság volt, 
amely nemcsak Vistán, hanem az egész Kalotaszegen, de különösen a 
Nádas mentén dívott. Az ilyen esetek száma manapság már apadóban 
van. A faluban élő 330 házaspárból ma csak mintegy 85 él próbaházas- 
ságban. A számítások szerint a fennmaradó 245 párból is 145—150 pró- 
baházassággal kezdte a családi életet. A századforduló táján azonban ez 
a forma szinte általános volt a faluban. A mai 50 éveseknek mintegy 
60%-a, a 40—50 éveseknek pedig kb. 40%-a próbaházasságban élt 
először. 


A szokást kiváltó okok sokrétűek. Az egyik — általuk adott — 
anyagi természetű magyarázat az, hogy ezáltal elkerülték az akkori- 
ban már nagyon költségessé vált lakodalmakat, hiszen egy-egy ilyen al- 
kalomra 120—150 személy is összegyűlt, akiknek az ellátása nem kis 
költségbe került. A fiatalok körében különösen divatosak voltak a próba- 
házasságok, amelyekből az esetek többségében nem lett valódi házas- 
ság. Kétszeres pénzmegtakarítás, hiszen így sem a lakodalom, sem a 
válás nem került pénzbe. A falu szemében a próbaházasságok teljesen 
egyenértékűek a törvényessel. A családi állapot mégis bizonytalan, s 
ennek szomorú következménye, hogy a próbaházasok mintegy 50%-ának 
nem születik gyermekük. Ha viszont a gyermek megszületik, a korábbi 
vadházasok összeesküsznek törvényesen is, a gyermek tehát ebben is 
összekötő kapocs. 


A próbaházasságok utóbbi időben bekövetkezett visszaszorulásának 
gazdasági és társadalmi alapja van. Az emberek nagy része anyagi jólét- 
ben él, és „van mit mutogatnia”. Erre pedig a legjobb alkalom a lako- 
dalom. Újabb szokás szerint az előtte levő vasárnap nagy hírveréssel 
kirakják a falu szeme elé a menyasszony hozományát: a festett cifra- 
bútort, a magas vetettágyat, a cifra gyöngyös ruhákkal és szőttesekkel 
rogyásig megtöltött szekrényeket és ládákat, s egy idő óta kirakják az 
elmúlt években divatba jött úri bútort is. A felvirágzott ökrös szeke- 
reket a későbbiek során felváltották a lovas szekerek. Ma azonban már 
az esetek többségében teherautók hordják a hozományt, kivéve a vetett- 
ágyat, amelyet még nyári poros úton is szántalpakon vontatnak a vőle-
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gény házához, hogy „ne rázódjon”. Az asszonyok, leányok és gyerme- 
kek kosárszámra viszik a sok edényt, tükröt, üvegneműt, cifra kancsót 
és tányért. Egyszóval óriási felvonulást rendeznek, hadd lássa a falu, 
hogy a menyasszony nem üres kézzel megy férjhez. Ezt követi magá- 
nak a lakodalmas menetnek a végigvonulása a falun, annak régi rendje 
és módja szerint, a nézők és irigyek tekintetének kereszttüzében. 


A gazdagság hivalkodó fitogtatásának az új módjai is megjelentek. 
Névnapok alkalmával a keresztszülők és közeli rokonok rendszerint aján- 
dékokkal „lepik meg” keresztleányukat vagy -fiukat. Az ajándékozás 
meglepetéses formája azonban már a múlté. Pár év óta az is a falunak 
szól inkább, keveset törődve azzal, hogy közben elsekélyesedik az aján- 
dékozás örömszerző szándéka. A keresztszülők ugyanis saját otthonuk 
utcaablakába mintegy közszemlére állítják ki az ajándékozandó ruhane- 
műt, lábbelit, tortát vagy egyebet. A keresztgyermek jó előre tudja tehát, 
mit kap ajándékba, s még jó ideig továbbra is csak szemlélni lesz al- 
kalma, mert miután a keresztszülőktől azokat megkapta, szülei is kiál- 
lítják saját ablakukba, hogy megmutassák a falunak, hogy az, aki ennyi 
ajándékot kap, nem akárki. 


A próbaházasságok számbeli apadásának egy másik oka is van, és 
ez még maibb fogantatású. A fiúk csaknem mind ipari munkások. Más 
vidékekről származó ifjakkal találkoznak, barátságot kötnek, és nyilván 
eszmecserét is folytatnak. Társadalmi, erkölcsi tudatuk fejlődik. Be- 
látják, hogy szorosabb kötelékű, tartalmasabb családi életre van szük- 
ség, s ezt a szemléletet egyes esetekben — igaz, még elég ritkán — sike- 
rül a környezetükkel is elfogadtatniuk. Ezzel is magyarázható, hogy a 
próbaházasságok száma az utóbbi években eléggé leapadt. 


 
Gyermekeszmény — változó hagyományok 
 
Vistán egy idő után az egyetlen gyermek lett az eszmény. A leányos 


szülők esetében ugyanis a második gyermek fogadása azzal a kockázattal 
járt, hogy a fiú szülei, akik gazdag menyasszonyra kötöttek egyezséget, 
a vagyon megoszlása miatt „szegénnyé vált” leány helyett gazdagabb 
párt szereztek fiuknak azok közül, akiknek hozományát nem kell meg- 
osztani. Ez alól természetesen akadt kivétel is, de leginkább akkor tör- 
tént másként, ha az első gyermek fiú volt. Mivel a fiúgyermek meg- 
keresi a magáét és nem kell neki a díszes hozomány, ilyen helyen ma 
már gyakran szívesen fogadják a másodikat is. Az asszonyok a fiú utáni 
második gyermeket abban a reményben vállalják, hogy az leány lesz, 
akit öltöztethetnek, gyöngyözhetnek, férjhez készíthetnek. A leány után 
még a fiút is nehezen vállalják, hiszen a fiúnak új ház kell majd. Arról 
meg hallani sem akarnak, hogy a fiú vőként a lányhoz menjen lakni, 
mert az ilyen vőnek rendszerint a szemére hányják, hogy „senki vagy”. 
Szállóige is szól erről: „Olyan a sorsa, mintha vő volna.” 


Az egy vagy két gyermek (fiú—leány) szokásának fennmaradásáért 
évtizedeken át mindent megtettek és elkövettek. Ezzel lehet magyarázni, 
hogy miért alakult ki a múltban a terhesség megszakításának olyan 
sok káros tapasztalati módja a faluban, s akadtak — még legutóbb is 
— e bűnös gyakorlatot mesterségszerűen űző, magukat orvosnőnek, asz- 
szisztensnőnek kiadó személyek is. Jobbára az ő tevékenységük követ- 
kezménye volt, hogy a születések száma, pl. az utóbbi pár évben is, vé-
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szesen csökkent, bár ebben kétségkívül szerepe volt egy korábban gyö- 
keret vert — visszaszorított — tapasztalati terhesség-megszakító gyakor- 
latnak is. Mindenesetre 1970—75 között csekély hat év alatt 66%-kal 
csökkent a születések száma. 


 


 


A fenti táblázat tanúsága szerint az érintett rövid időszak alatt 
a sarjapadás egyenesen elképesztő. Ha a szokványos számítást alkal- 
mazzuk, Vistán ezer lakosra csupán 7,5 élveszületés esik, szemben az 
országos átlaggal, amely 1972 óta 19-re állandósult. A szaporulat vészes 
mélypontjának törvénytelen előidézése annál is inkább nyilvánvaló, 
mert olyan időszakban következett be, amikor a gyermekek elhelyez- 
kedése, taníttatása és munkájuk után történő érvényesülése jóval köny- 
nyebb, mint például az 1915—1925-ös évtizedben, mikor a világháború 
és az azt követő nincstelenség ellenére a faluban ezer lakosra csaknem 
25 élveszületés esett. 


Ennek a jelenségnek a teljes ismeretéhez azt is tudni kell, hogy 
Vistán, de az egész Nádas mentén, a gyermekáldás ügyében kizárólag 
az asszonyok határoznak. Maguknak a fiatalasszonyoknak azonban álta- 
lában alárendelt szerepük van a határozathozatalban. Legtöbbször anyjuk 
vagy anyósuk, de leginkább azok szövetségesei döntenek, akik addig 
beszélnek az anyának vagy anyósnak, mígnem az meggyőzi leányát vagy 
menyét, aki „belátja”, hogy „igazuk van”. 


Közrejátszik itt — szemben a Felszeg legtöbb falujában, helysé- 
gében uralkodó szemlélettel — az a múltbeli csökevény is, hogy a ter- 
hességmegszakítást és a magzatelhajtást nem ítélik el. Sőt, amint még 
ma is gyakran előfordul, utána örömüket fejezik ki afölött, hogy asz- 
szonytársuk „megszabadult a bajtól”. Az illető asszony felemelt fejjel, 
cifrán felöltözve mehet végig a falun, sőt bizonyos büszkeséget is érez, 
amit egyáltalán nem is akar titkolni. Ha viszont a terv nem sikerül, 
az anyós gyakran végigsiránkozza a falut, hogy menye milyen sze- 
rencsétlen, hogy megjárta. Ilyen „sikertelenség” után az asszony szé- 
gyelli állapotát, otthon ül, hogy ne legyen kitéve a megalázó sajnálko- 
zásoknak. 


 
Gyermekközpontúság? 
 
A Nádas mentén valamilyen matriarchátus-félével állunk szemben. 


Bárhogy igyekeznek is a látszatot megőrizni a férfiak, Vistán lényegé- 
ben asszonyuralom van. A munkásférfiak ifjúkoruktól egész nap távol 
vannak családjuktól, az asszonyok pedig otthon intézik a család ügyeit. 
Ez a „kettősség” egyik Nádas menti faluban sem ilyen kirívó, talán 
csak Mákó hasonló Vistához ilyen tekintetben. A gazdasági munkák 
elvégzése, a gyermek vagy gyermekek nevelése, öltöztetése, a jövőről 
való gondoskodás, férj- vagy feleségkeresés, férjhez készítés, mind-mind 
az asszonyok feladata. Ezt bámulatra méltó kitartással végzik is, sőt 
még másra is marad energiájuk. A gyöngyözésbe annyira belemerülnek, 
hogy a legtöbb háznál nincs is rendes főzés. A munkából hazatérő férjet


1970 1971 1972 1973 1974 1975 
    24     15     14     11       9       8 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


69 


sokszor nem várja főtt étel. A lányokat nem tanítják meg főzni: majd 
megtanul az anyós keze alatt, miután férjhez ment. Manapság a leg- 
több leány már fonni sem tanul meg. Nincs is szükség rá, hiszen a bolt- 
ból szerzik be a szükséges vászonneműt. Az egyetlen gond, az egyetlen 
cél a leányt férjhez készíteni, cifra ruházattal, különleges kelengyével. 


A gazdag hozomány előteremtéséhez sok pénzre van szükség, ami 
a pénz őrzésében és beosztásában is divatot változtatott. Míg régebben 
a férfiak kezelték és valósággal őrizték a pénzt, most a legtöbb helyen 
fizetéskor a férj leszámolja az asszonynak a keresetét. Kivéve azokat 
az eseteket, amikor egyes férfiak a pénzüket elisszák: hiszen a falu 
kocsmája csaknem minden este tele van. Az asszonyok, ha megneszelik 
a szándékot, ott teremnek és elszedik férjüktől a pénzt. Talán csak 
akkor kevésbé szoros a „régula”, ha nincs gyermek vagy ha csak fiú- 
gyermek van. Igaz, hogy ilyen esetekben a feleségek is többet meg- 
engednek maguknak: a régi fonóházi szokás mintájára összepótolnak, és 
néha fényes nappal alaposan az üveg fenekére néznek. Ki tudná meg- 
mondani, ilyenkor min keseregnek? Talán ők is szívesebben készítenék 
férjhez a leányukat, ha lenne kit. Fiatalabb korukban elvetették, öre- 
gebb korukban pedig sóvárognak utána. 


Az asszonyok a kelengyekészítés bűvöletében élve, gyakran elfoj- 
tanak leánygyermekeikben minden továbbtanulási vágyat. Mert kit sta- 
fírozzon, öltöztessen, cifrázzon az anya, ha majd egy szép napon az 
egyetlen valamiféle „doktorné vagy tanárné” lesz, és nem kell majd 
neki a sok gyöngyös bojt, váll és szoknya? Ennek a féltésnek tulajdo- 
nítható, hogy az utóbbi tíz évben csupán három leány érettségizett, s 
azok is nagy harcok árán szabadultak otthonról. 


Vistán az olvasást nem tartják asszonyhoz illőnek. Ők maguk úgy- 
szólván semmit sem olvasnak, s leányukat sem engedik, hogy azzal 
az időt töltse, mert mint mondják: csak rosszat tanulnak a könyvből. 
Ha valamelyik leánynak vagy asszonynak kedve kerekedne az olvasás- 
hoz, ugyancsak dugdosnia kell a könyvet, nehogy anyja vagy anyósa 
meglássa. Évekkel ezelőtt a falu tanítónője, a kultúrház könyvtárosa a 
gyermekeknek azzal a meghagyással osztott ki könyveket, hogy édes- 
anyjuk olvassa el. Úgy került vissza valamennyi, ahogy elvitték. 


Ennek a különös életfelfogásnak az első áldozatai a leányok. Anyagi 
függőségük miatt egyetlen út nyílik előttük az életben: a férjhez me- 
nés. Milyen különös, hogy tizennyolc évig készítik férjhez őket, s végül 
is nem engedik kiteljesedni boldogságukat. A pengyelyes násznagyok, 
a bonyók sokszor úgy boronálják össze a fiatalokat, hogy azok a leg- 
kisebb vonzalmat sem érzik egymás iránt. Gyakran így vigasztalják az 
elkeseredett fiatalokat: „Szerelemből nem lehet megélni.” Vagy: „Ahá- 
nyan szeretik a faluban egymást, az mind elférne egy szekéren.” A fia- 
talok ajkáról pedig gyakran hangzanak fel a Nádas mentén oly gyakori 
kesergők, amelyek tömören mondják ki a leplezetlen igazságot: 


 
A párnának a két széle elszakad, 
S a közepe tiszta újan megmarad. 


 
Különös mikrokozmosz ez, ahol az anyósok és az anyák minden- 


képpen kivívják akaratukat. Ők párosítják össze a fiatalokat, de ők is 
kergetik el menyüket, ha az nem nyeri el tetszésüket. A fiatalok elő-
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ször megpróbálnak tiltakozni, de az ellenállásra fordított erejük meg- 
törik, szétmorzsolódik az apró-cseprő harcokban, és végül belefáradva 
a küzdelembe és beletörődve sorsukba, tehetetlenül sodródnak az árral. 
Észre sem veszik, hogy akaratuk ellenére annyira belenevelődnek a 
tegnap még általuk is kegyetleneknek tartott hagyományokba, hogy 
mire gyermekük lesz, már ők is éppen úgy viselkednek, mint korábban 
anyjuk, anyósuk, nagyanyjuk. 


A leányoknak ebben a kiszolgáltatott helyzetben egy halvány re- 
ménysugárt csak a fiúk hoznak, akik önálló anyagi alappal rendelkez- 
nek (ipari munkások, és ingáznak az otthon és a munkahely között). 
Annyi bizonyos, hogy a fiúk életszemléletének változása előremutat, 
máris feszegetni kezdte e zárt hagyományrendszer falait, és várható, 
hogy ellenállásuk előbb-utóbb meghozza a kívánt változást. Egyelőre 
azonban az asszonyok hatalma szilárd. A közösség életében és szokásai- 
ban jelentkező új vonások is mind az asszonyok „leleményességéhez” és 
hiúságához fűződnek. 


Sokan érzik, sejtik már, hogy a különben mutatós és rendkívül 
érdekes szokások új hajtásai — amelyeknek központjában a gazdagság 
fitogtatása áll — hamis értéküknél fogva megőrzésre nem érdemesek. 
Túlnövéseik néha éppenséggel elrejtenek valamit, valamit, amit hét- 
köznapoknak hívunk, s amelyeknek valóságát és sivárságát takargatni 
kell. 


 
Érzelmi indíttatás 
 
A férfiak távolléte miatt az anyákra zúduló otthoni feladatok kö- 


zepette — amelyeknek sorában, mint láttuk, jelentős helyet foglal el 
az öltözködési verseny —, úgy látszik, az anyáknak alig marad lelki 
energiájuk és érzelmi tartalékuk arra, hogy gyermekeiket a jövedel- 
met hozó gyöngyözésen és kötésen kívül más egyébre is megtanítsák. 
Elfeledkeznek arról a mindennél fontosabb hivatásukról, hogy sarjaikat 
szeretetük bűvkörében dédelgetve, énjük kisugárzásában felkészítsék az 
élet bonyolult kérdéseinek megválaszolására. Megnyugtatják magukat 
azzal, hogy a fiataloknak a műveltséget az iskolában, a szakmai isme- 
reteket pedig a munkahelyen kell elsajátítaniuk. Nem probléma szá- 
mukra az, hogy vajon hol és ki fejleszti ki ezekben a segítőkészség, 
önzetlenség, együttérzés, áldozatkészség stb. tulajdonságait, ha nem a 
család? Holott ezeket a magasabbrendű emberi tulajdonságokat csakis 
a szülő és legfőképpen az anya képes átültetni gyermeke lelkébe, az 
érzelmi ráhatás sokszínű skálája által. Minden jel arra mutat, hogy 
a vistai szülők az érzelmi feltarisznyálást nem tekintik saját feladatuk- 
nak, hanem csak a megélhetés anyagi feltételeinek előteremtését. De 
még ezt sem mindig feltétel nélkül, hiszen a gazdag hozománnyal nem- 
csak az új életet kezdő fiatalok életét kívánják gondoktól mentesebbé 
tenni, hanem saját anyagi erejüket is fitogtatni a falu előtt. Magára 
az életre való felkészítésükben, minden anyagi áldozatuk ellenére is, 
túlságosan sok az önzésen alapuló ráció, és gyenge a lélekformáló ér- 
zelmi indíttatás. Pedig az élet megpróbáltatásainak elviselésére a gyer- 
mekek számára éppen ez adja a kiálláshoz szükséges alapállást és bizton- 
ságérzetet. 
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Elfoglaltságuk miatt az asszonyok faluszerte holt időnek vélik a 
kicsinyekkel való foglalkozást. Nem régen az iskola tanítói megkérdez- 
ték tanulóikat, hogy vajon hányat tanítanak otthon énekelni, táncolni, 
hánnyal szoktak játszani és hánynak mondtak valaha is mesét. Bár az 
eredményt előre sejtettük, mégis meglepődtünk a rideg valóság láttán. 
Az iskola 69 tanulója közül mindössze 8 hallott a szüleitől vagy nagy- 
szüleitől iskolás koráig vagy tanuló korában mesét, azt is leginkább 
betegségük idején, amikor valamelyik szülő az ágyukhoz volt kötve. 
Mindössze csak négynek énekeltek, háromnak mutatta meg valamelyik 
felnőtt, hogyan kell táncolni, és kilencet vontak bele a társasjátékok 
valamelyikébe, leginkább a kártyázásba. A valóság még elképesztőbben 
hat, ha azt is látjuk, hogy azok a boldog tanulók is, akik pár esetben 
a szülők figyelmét élvezik, rendszerint ugyanazok. 


Az óvoda kicsinyei között is hasonló a helyzet. Bevallásuk szerint 
mindössze három gyermeknek mondtak otthon mesét, de abból is egyik 
értelmiségi szülők gyermeke. 


A legtöbb szülő úgy vélekedik, hogy „ott a rádió, tévé, a lemez- 
játszó, hallgatja eleget”. Igen, az valóban minden háznál van. Valószí- 
nűleg a képernyőn meg is nézik az esti mesét, mert a gyermeki lélek 
ösztönösen vonzódik a meséhez. Képzeletvilágának bővítése szinte el- 
képzelhetetlen anélkül. Ezek azonban másképp hangzanak az anya vagy 
nagyanya szájából, mint a képernyőről. Más az érzelmi fűtöttségük és 
hangulatuk, más az időzítésük és lélekhez szabottságuk, de alkalmi jel- 
legüknél fogva nagyobb a nevelő értékük is. 


A gyermekeket azonban a közvetlen hatások is nevelik. S ha az el- 
hidegült szülők és gyermekeik közti családi perpatvarok előttük játszód- 
nak le, szinte lehetetlen, hogy a látottak és hallottak ne formálják, ne 
alakítsák lassan kifejlődő véleményüket és állásfoglalásukat. 


A gyermekekre mély benyomást gyakorol a szülőknek a nagyszü- 
lőkkel való bánásmódja. 


A gyermekek, akiknek legtöbbje a nagyszülők gyámolítása alatt nő 
fel, látják helyzetüket és holtuk napjáig őrzik akkor szerzett benyo- 
másaik emlékét. Az utóbbi időkig különösen szomorú volt a magára 
maradt öregemberek sorsa. Régebben sok öreg halt meg a munkahe- 
lyen, mert emberfeletti akarattal, amíg csak bírta, igyekezett hasznossá 
tenni magát a család számára,” hogy ne jusson azok sorsára, akiket 
kipakoltak a pajtába. Nem is egy ilyen öreg halt meg az istállóba ki- 
rakott priccsen, a szolgák helyén. Nem is olyan régen, mintegy húsz 
éve jutott erre a szomorú sorsra utoljára egy vistai öregember. Az öt- 
venes évektől kezdődően, amióta jó részük szociális vagy mtsz-nyugdí- 
jat kap, a bánásmód valamit javult, hiszen a mai öregek alig szorulnak 
a fiatalokra. 


A családi megbeszélések során a gyermek azt is hallja, a hétköznapi 
igyekezetekből kiérzi, hogy a szülők törekvése, munkája és egész élete 
gyermekközpontú, amelynek fókuszában ő, az egyetlenke áll. Neki épül 
a ház, érte küzd az apa, vagy érte és neki gyöngyöz évtizedekig a ház 
asszonynépe. Különleges központi helyzete a családban egyre nagyobb 
biztonságérzetet ad neki. Lassan megszokja, majd pedig elvárja, sőt ké- 
sőbb meg is követeli, hogy környezetében minden érte történjék. Va- 
lóságos családi zsarnokká válik, aki zsenge kora ellenére minden el-
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képzelését megvalósíttatja környezetével. A leányok rendszerint ruhá- 
zat és kelengyekészítés tekintetében válnak a leginkább telhetetlenekké. 
Egyik ruhát a másik után követelik, a szép bútornál is szebbet kíván- 
nak. Ezt a lemondani nem tudó, mindig „elsőnek lenni”, „kivagyiság” 
viszonyulást is éppen a gyermekek jó részének kiváltságos egykehely- 
zete alakította ki, amely a nevelés számára megoldhatatlan helyzetet 
teremt a családban. 


A faluban a hetvenes évek előtti viszonylagos sarjállandóságnak kö- 
szönhetően három tanerős iskola működik. Nem sokáig, hiszen pár év 
múlva, amikor a rákövetkező időszak évi 8—9 szülöttje az iskolába 
kerül, már egy-, legjobb esetben kéttanerősre fogyatkozik. 


Nem lehet kétséges, hogy a meggyorsult társadalmi fejlődés érvé- 
nyesíti hatását még ennek a zárt falusi közösségnek a szerkezetére és 
kultúrájára is. Nem is lehet ez másként, hiszen a falu élete úgyszól- 
ván a közeli, rohamosan fejlődő nagyvároséhoz kötődik. Fejlődését és 
átalakulását is az egész társadalmi mozgás részeként kell értelmeznünk, 
mert a vistai faragottkő-házak és berendezéseik, valamint az itt lakók 
ruhadarabjai ugyanazon történeti hajtóerő hatásaként váltak parádéssá, 
cifrává, fényűzővé, mint amely a közeli nagyváros (s az ország más vá- 
rosai) ipari fejlődését lendületesebbé, rohamosabbá tette. 


A falu fejlődésének még ma is velejárója a reprezentálásra való 
törekvés, és bár a mai öltözetdarabok és népi textíliák népművészeti 
szempontból kétségtelenül értéktelenebbek az egykoriaknál, így is fi- 
gyelemre méltóak, mert annak az életszínvonalnak a művészi kifeje- 
zései, amelyet régi hagyományos formáik megőrzésével s azok „tökéle- 
tesítése”, változtatása és díszítése árán igyekeznek megvalósítani. 


A „reprezentációs tárgyak” között megújhodva ugyan, de még ma 
is ott találhatók a cifra-, virágos bútorok, a magasra vetett ágyak, az 
ősi szabású, de csillogó gyöngyökkel díszített ruhák. De már ott van- 
nak a polgárosultság kétségtelen mutatói, az „úri bútor”, a mosógép, a 
hűtőszekrény is, amelyek a hagyományos népi és az új polgári kultúra 
konfliktusát sejtetik, de ugyanakkor annak feloldódási folyamatát is 
előrevetítik. Közben pedig az új életnek olyan „státusjelzői” alakulnak 
ki, amelyek elkülönítik Vistát a többi falvak lakóitól. Tovább épül az 
a külön világ, amely ma is egyedivé, jellegzetesen vistaivá teszi őket. 
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KÓSA-SZÁNTHÓ VILMA 


CSALÁDSZOCIOLÓGIAI FELMÉRÉS EGY SEPSISZENTGYÖRGYI 
LAKÓNEGYEDBEN 


A sepsiszentgyörgyi Líceum lakónegyed tizenhárom tömbházában 380 
lakás van. Két-három szobásak, első osztályú kivitelezésűek. A 380 
család egyötödével, 76 családdal töltettem ki a kérdőíveket. A pár- 
választás és családtervezés tényadataiból levonható következtetések el- 
lenőrzése végett még kitöltettem nyolc kontroli-kérdőívet házasság előtt 
álló fiatalokkal. A kérdőíveken 55 kérdés van; 25 a család összetéte- 
lére és személyi adatokra, 17 a családtervezésre, 10 a gyermeknevelésre, 
3 a blokklakásra vonatkozik. 40 kérdést dolgoztam fel. A vizsgálat ered- 
ményeit két fejezetben ismertetem. 


A CSALÁDOK ÖSSZETÉTELE 


 


Házasságkötési kor 
Hány éves korukban nősülnek, hány éves korukban mennek férjhez 


a fiatalok? Melyik a legelőnyösebb, melyik a legelőnytelenebb életkor 
a családalapításra? A demográfusok a korai házasságra szavaznak, mert 
több gyermek születhet a hosszabb házasélet folyamán; a modern, vá- 
rosiasodott ember későn akar házasságot kötni, nagyobb a boldogság- 
igénye, „szabad” szeretne maradni egy ideig. Ki melyiket tudja meg- 
valósítani? Útmutatásért forduljunk a szakirodalomhoz: a korai házasság 
az iparilag fejletlen országok sajátja, de itt sem általános, például Kí- 
nában a születéskorlátozás egyik módja a késleltetett házasság. Az ipa- 
rosodással párhuzamosan emelkedett a házasságkötési kor a Szovjetunió- 
ban is: 1916-ban átlag 23 évesen alapítottak családot, 1960-ban 27 éve- 
sen (az adatok Kovács Ágnes Szaporodjatok és sokasodjatok című köny- 
véből valók). Átlagosan számítva hazánkban a nők férjhez menési kora 
23 év, a felmérésünkben szereplő nők házasságkötési kora 22,7 év, a fér- 
fiaké 25,5 év. 


Azokat az esetenkénti életkorokat, melyekből az átlagérték kike- 
rekedik, az 1. számú grafikon összegezi. 67 férj és 68 feleség házasság- 
kötési kora szerepel a grafikonon; a felmérésben szereplő 76 családból 
9 férjet és 8 feleséget nem tüntettem fel, mivel második házasságban 
élnek és az első házasságkötésük időpontját nem, jegyeztem le. 
A grafikon szélső értékei: férfiaknál 21 és 32 év, mindkettő az ér- 
telmiségi réteg sajátja. A nők szélső értékei: 15 év és 30 év. A rendhagyó 
esetek nagyrészt rendkívüli családi eseményeket, élettörténeteket fed- 
nek, például a szülők, testvérek elvesztését. A férfiak átlag házasodási 
kora 3 évvel magasabb, mint a nőké. Mindkét nem grafikonján két-két 
csúcsérték van. A nők első tömege 22—23 éves korban megy férjhez, 
a második 25 évesen. A férfiak első hulláma 24 éves korban nősül, a 
második 26 évesen. A felmérésünkben tapasztalt, életkor szerinti két 
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Házasságkötések számának változása életkoronként 


hullámú házasságkötés okát a házastársak különböző társadalmi össze- 
tételében látjuk, elsősorban a környezeti eredetben, másodsorban az is- 
kolai végzettség fokában. A 2. és 3. számú grafikon a férfiak és nők 
házasságkötési korát mutatja, a falusi ós városi eredetet külön-külön. Itt 
visszakapjuk a két-két csúcsértéket, de most már összetevőjüket is is- 
merjük. 


 


 
A falusi és a városi férfiak házasságkötési 


számának alakulása életkor szerint 
A falusi és városi nők házasságkötési szá- 


mának alakulása életkor szerint 


A magas arányú második házasságkötés és a válás terén az értel- 
miségi és tisztviselő réteg, a falusi eredetűek és az 1935—1940 között 
születetitek csoportja vezet. A gyakorisági tényezőket okoknak is tekint- 
hetjük. A falusi eredetűek rétege nehezen alkalmazkodik a városi élet- 
módhoz, társadalmi mobilitáshoz, de mindenekelőtt magához a házas- 
sághoz. Az 1940 után születettek közt nincs válás. A második házassá- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


95 


got nagyrészt 30 éves koruk után kötötték. Az első házasság kettő ki- 
vételével gyermektelen, a második egy- vagy kétgyermekes. 


A falusi eredetű nők legtöbbje 22 éves korában ment férjhez, míg 
a városiak 23 és 25 éves korukban. A falusi és városi férjek csúcsértékei 
között két év a különbség. Hogy mi határozza meg a falusi ifjúságnak 
a városiénál fiatalabb korban történt családalapítását? Először: felméré- 
sünkből arra következtethetünk, hogy a falusi életvitel a fiatalok arány- 
lag korai társadalmi integrációját követelte. Általánosan elfogadott ér- 
tékrend volt a lányok elemi iskola utáni, a legények katonaság utáni 
házasodása. A városi eredetű házastársak közt jóval több a 30 éves kor 
után kötött házasság, mint a falusiak körében. Tehát helyesen nem is 
a falusiak korai házasságáról, hanem a városiak későbbi családalapítá- 
sáról beszélhetünk. S itt kapcsolódik magyarázatunk második része az 
iskolai végzettséghez, mely nivellálja egyfelől az össznépesség házas- 
ságkötési korát, másfelől megvilágítja az említett két tényező, az iskolai 
végzettség és környezet összefüggését. A falusi származású házastársakat 
az alacsonyabb, a városiakat magasabb iskolai végzettség jellemzi. A két 
tényező közül az iskolázottsági fok a döntő a házasságkötési korra. 


A csak elemi iskolát végzett férjek mind falusiak, a szakmai iskolai 
végzettségűek pedig — kettő kivételével — szintén azok. Egyetemet 
a falusi férfiak közül hárman végeztek, városiak 18-an, technikumot 
pedig 2 falusi és 5 városi. Az asszonyok közül elemi iskolát végzett 12 
falusi, 3 városi; szakiskolát 8 falusi, 5 városi; középiskolát 9 falusi, 12 
városi; technikumot 3 falusi, 7 városi; egyetemet egy falusi nő végzett, 
a városiak közül 9. 
 


 
A nők házasságkötési korának változása az iskolai 


végzettség függvényében 
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Az iskolai végzettség és házasságkötési kor — mint a 4. számú grafi- 
konból is kitűnik — fordítottan arányos. 


A falusi lányok a VII., VIII. osztály elvégzése után ma is gyakran 
férjhez mennek. A családalapításhoz szükséges anyagi javakat a szülők- 
től kapják. A városi lányok munkába állnak, igyekeznek szakképesítést 
szerezni, és a házassághoz szükséges anyagi eszközöket nagyrészt a ke- 
resetükből szerzik be. Ma azonban a falusi lányok is egyre többen ta- 
nulnak tovább; ha mást nem, akkor a IX—X. általánost végzik el. Az 
iskolázási szint növekedésével a falu és város közt mutatkozó házasság- 
kötési korkülönbség csökken, későbbre tolva a falusi átlagos férjhez 
menési kort. A férjek ugyanilyen grafikonját nem készítettük el; két- 
három éves eltolódással alapvető irányvonalaiban megegyezik a felesé- 
gekével. 


A házasságkötési kor a gyermekszületésiek számát a nőknél jobban 
befolyásolja, mint a férfiaknál. A korán, 15—19 évesen férjhez ment 
nőknek ugyan nincs több gyermekük, mint az átlag házasságkötési kor- 
ban, 22,7 évesen férjhez menteknek; eltérés a kései házasságoknál tapasz- 
talható. A gyermektelen családokban a nők férjhez menési kora átlag 
26,5 év. Azoknak a házasságoknak, amelyekben a nők férjhez menési 
kora 26 év felett van, 50%-uk gyermektelen, 30%-uk egygyermekes, 
20%-uk kétgyermekes. A férfiak 28 év feletti nősülési kora nem befo- 
lyásolja kimutathatóan a gyermekszámot. Ugyanígy a házastársak közti 
korkülönbségnek sincs döntő szerepe. Az ideális korkülönbséget a meg- 
kérdezettek 2—3 évre teszik. Az átlag korkülönbség 3,7 év. Leggyako- 
ribb esetben (30) a férj két évvel idősebb feleségénél. A nagy korkülönb- 
ség — 10—15 év — a második házasságoknál gyakoribb. A fiatal gene- 
rációnál a korkülönbség csökken, különösen az értelmiségiek körében. 


Végezetül megállapíthatjuk: 
— a házasságkötési kort az egyedi, szubjektív tényezők mellett — 


melyekre nem tértünk ki, mert nem változtatják meg lényegesen az 
irányvonalat — az iskolázottsági fok és környezeti eredet befolyásolja; 


— az iskolázottsági fok növekedése csökkenti a környezeti eredet- 
ből adódó korkülönbséget; 


— a gyermekszületések számát a kései házasságkötés (a nők eseté- 
ben) rossz irányban befolyásolja. A probléma alaposabb feltárásáért 
vizsgáljuk meg az alábbiakban a környezeti eredet hatását a családok 
szerkezetében. 


 


Származási hely — gyermekszám 
Kovászna megye az utóbbi 4—5 évben kezdett iparosodni. Sokszor 


emlegetett tény, hogy az iparosodást a városlakók számbeli növekedése 
követi, s ennek nagy részét a falusi népesség fedezi. Hogyan tükröződik 
ez az elméleti megállapítás felmérésünkben? 


Népességünk származási hely szerint három rétegből áll: falusi, 
sepsiszentgyörgyi és más városi házastársakból. A táblázatból adódó első 
észrevételünk a falusi eredetű házastársak magas — 47,3 — százaléka. 
A falusi származású családok alig 3—4 éve laknak városon. 13 család 
egyenesen faluról költözött a tömbházba, a többi azelőtt egyszobás la- 
kásban vagy albérletben lakott. Ezek a családok erősen kötődnek a fa- 
luhoz. Az otthoni kertek, zöldségesek nagyjából ellátják háztartásukat. 
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Tehát még nem a modern, városi fogyasztókhoz, hanem az átmeneti, 
most alakuló, városiasodó réteghez tartoznak. Második észrevételünk a 
helyi származású házastársak kis számára — 21,7% — vonatkozik. Az 
új lakásba költözés előtt a fiatalok a szülőkkel együtt vagy egyszobás 
lakásban laktak. Ezek a családok alkotják a nem mobil kisvárosi jel- 
legű réteget. A megyeszékhelynek a nagy arányú falusi beköltözéssel 
sem sikerült a megyéből fedeznie munkaerő-szükségletét, különösen nem 
a magasabb képesítést igénylőt. Népességünk 30,9%-a más városból való. 
(Egy részük főleg azért költözött ide, mert lakást biztosítottak számára.) 
Ezek a családok alkotják a városiasodott mozgékony réteget. 


A fentebb tapasztalt területi mobilitás rétegenként változó adaptá- 
ciós problémák elé állítja a családokat, és nagymértékben kihat a gyer- 
mekszületések számára. 


A faluról bekerült családok tömege nemcsak a városba költözés 
könnyítő-nehezítő körülményeinek következményeit viseli, hanem az 
ezzel járó foglalkozásváltoztatás előnyeit és hátrányait is. Melyek ezek? 
Az előbbi fejezetben láttuk, hogy a falusi népesség iskolai végzettsége 
alacsonyabb a városiénál. A falusi ember alacsony kategóriájú munkás- 
ként dolgozik, ha nincs szakképesítése. Városba költözésének legjárha- 
tóbb útja a tömblakás vásárlása. A 28 falusi családból 15 vásárolta meg 


 
A házastársak környezeti eredete 


A grafikon kiolvasása: pl. az 5 szám azt jelenti, 
hogy a házastársak közül 5 esetben a feleség más 


városi, a férj falusi 


a lakást, a városiak közül csak négyen. Az alacsonyabb képesítés álta- 
lában alacsonyabb keresettel is jár, s ha ehhez hozzávesszük a lakásrész- 
let fizetését, akkor nyilvánvaló ennek a rétegnek — a többihez viszo- 
nyított — anyagilag hátrányos helyzete. Természetesen esetenként a 
falusi indulási pont átsegíti őket a kezdeti nehézségeken. Eladják otthon 
a belsőséget, amiből kifizetik az előleget. Otthonról, a szülőktől, roko- 
noktól kapnak segítséget élelem formájában, sőt a gyermeknevelésben 
is. Több család nevelteti gyermekeit a nagymamánál. 


Ismét visszatérek a demográfiai irodalom tételes megfogalmazásá- 
hoz, mely szerint a meglévő, bár csökkenő népszaporulat nagyobb részét 
a falusi lakosság „termeli”. Ilyen irányú vizsgálatunk teljesen igazolta 
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ezt a megállapítást. Felmérésünkben a családokat származási hely szerint 
csoportosítottuk, a családonkénti gyermekszám a következő: 


28 falusi származású családnál összesen 64 gyermek van 
családátlag: 2,28 , 


ebből gyermektelen család 1; egygyermekes 6, kétgyermekes 12; három- 
gyermekes 5; négygyermekes 2; öt- és hatgyermekes 2. 


Leggyakoribb családtípus a kétgyermekes. 
16 falusi—városi házastárs összesen 29 gyermeket nevel 
családátlag: 1,81 


ebből 1 család gyermektelen; 3 család egygyermekes; 10 család kétgyer- 
mekes; 2 család háromgyermekes. 


Uralkodó családtípus a kétgyermekes. 
8 sepsiszentgyörgyi származású családnak összesen 16 gyermeke van 
családátlag: 2 


ebből egygyermekes 3; kétgyermekes 3; három- és négygyermekes 1—1 
család. Uralkodó típus az egy- és kétgyermekes család. 


10 sepsiszentgyörgyi és más városi házastársnak összesen 13 gyer- 
meke van 
családátlag: 1,3 


ebből gyermektelen 2; egygyermekes 4; kétgyermekes 3; háromgyerme- 
kes 1 család. Uralkodó családtípus az egygyermekes. 


14 más városi családnál összesen 16 gyermek él 
családátlag: 1,1 


ebből gyermektelen 4; egygyermekes 4; kétgyermekes 6 család. Uralkodó 
típus a kétgyermekes és gyermektelen család. 


Megalapozatlan volna nagyobb területre általánosítani a fenti ada- 
tokat. Tény azonban, hogy a falutól a város felé, kisvárostól a nagyvá- 
ros felé haladva, a családonkénti gyermekszám fokozatosan csökken. 
(Nagyvárost írtunk, mert a másvárosiak közül 31-en jöttek Kolozsvárról, 
Brassóból, Marosvásárhelyről, Nagyváradról és Tordáról.) 


A 138 gyermekből 93, azaz 67% született falusi kötöttségű család- 
ban. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a falu—város irányú vándorlás 
nem hat rosszul a szülési kedvre. Érdemes megvizsgálni a 33 gyermek 
születési évét: 40,2%-uk született tömbházba költözés után. Magas ez 
az arány, ha hozzávesszük, hogy van család, mely már túlhaladta élet- 
korban az átlag termékenységi kort. Ezzel szemben a városi környe- 
zetből új lakásba költözött családok gyermekeinek mindössze 25,09%-a 
született a költözés után. A száraz statisztikai adatoknak nyilván társa- 
dalmi háttere van. A falu—város irányú mobilitás társadalmi előre- 
haladást jelent, ami jó társadalmi közérzetet eredményez, fokozza a 
szülési kedvet. A nagyváros—kisváros irányú mobilitás komplexebb 
probléma, és ebben az esetben a szélesebb okozati vizsgálathoz igen ke- 
vés a családok száma. A más városból ideköltözött családok többségét 
fiatal értelmiségiek alkotják, tehát képesek volnának a gyermek világ- 
rahozatalára és felnevelésére. Iskolai végzettségük és „városi fokuk” a 
népesség többi részéhez viszonyítva magasabb. Ezek az egyetemet vég- 
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zett házastársak hamar teljesítik csekély gyermek-„tervüket”, utána az 
anyagi javak megszerzésiéhez látnak, miközben fennen hangoztatják a 
háromgyermekes család ideális voltát. Különösen negatívnak tűnik ez a 
magatartás, ha figyelembe vesszük, hogy társadalmi helyzetüknél fogva 
adott esetben könnyebben jutnak hozzá bizonyos javakhoz, s ugyanakkor 
jövedelmük is magasabb. Egy gyermek felnevelése, 16 éves átlagot 
számítva, véleményem szerint, havonta 600—650 lejbe kerül. Ebből a 
teherből 200—250 lejt vállal az állam, a többit a család viseli. A sok- 
gyermekes, alacsony képesítésű és ennélfogva kisebb keresetű családok 
fedezik a népesség-utánpótlást, s vállalják az ezzel járó fáradozást a 
gyermektelen vagy egykés családok helyett; a felmérésből ez világosan 
kiderül. Tipikusan kisvárosi és kispolgári családeszmény ezen a tájon 
— hajdan sem a falusi székelynek, sem a munkásnépnek nem volt 
sajátja — a születéskorlátozás. Az elmúlt évtizedek során a sajtó széles 
körben feltárta az egyke társadalmi-gazdasági negatívumait, nem kí- 
mélve az egyént sem. A kispolgár erre így reagál: „Ne csak egy gyerme- 
kem legyen, mert az ugye elítélendő, hanem inkább kettő — így a ké- 
nyelmem még biztosítva marad.” Ha a költözés és környezeti alkalmaz- 
kodás rossz irányban befolyásolja a gyermekszületést — amit nem látok 
eléggé bizonyítottnak —, akkor a sepsiszentgyörgyi családok előnyös 
helyzetben vannak a más vidékről jöttekkel szemben. A nagyszülők 
könnyen elérhető segítsége megkönnyíti a dolgozó nőnek a gyermek- 
nevelést. Azt, hogy a helyiek között nincs gyermektelen család, részben 
annak tulajdoníthatjuk, hogy a kisváros pressziócsoportként hat, szá- 
mon kéri a gyermek jövetelét, és elítéli a gyermektelen családokat. 


Említettem, hogy az értelmiségiek mint szakemberek többnyire 
„kapták” a lakást, míg a munkások, falusi származásúak inkább meg- 
vásárolták, mert csak hosszabb idő után kaptak volna. Hogyan alkal- 
mazkodtak a blokklakáshoz a családok? Egyharmada elégedett, szereti 
a lakását, másik harmadának szokatlan, ugyanennyi pedig részben elé- 
gedett, részben nem. Miért szeretik? Mert kényelmes, nem gond a fa, 
a víz; mert könnyű mosni, tisztálkodni; mert a, gyermek könnyen meg- 
találja társaságát. Nem így az elégedetlenek; érvelésük széles skálájú. 
A munkás- és falusi családok elégedetlenségének eredője tényszerű, szo- 
rosan kapcsolódik a hétköznapi élethez: „A játszás az udvar végett nem 
jó; belát a szomszéd; nincs befejezve; hibás az ablak, ajtó; a sok pénzt 
kiadtuk, nem végeztek minőségi munkát, perelünk is az építővel.” Ezek 
a családok, esetenként az említett hibákon kívül, elégedettek a tömbla- 
kással, és szeretik. A városi értelmiségiek egy része viszont nincs meg- 
elégedve a lakásával, eszménye a garázsos, közművesített magánház. 
Elégedetlenségüket elvontan, túlozva fogalmazzák meg, s nem ismerik 
el a tömblakás tényleges, a civilizáció fokában előremutató minőségeit 
sem. Például: kényelmetlen, „blokkbetegséget” kapnak, vagy: hátrányos. 
A „szűk és kicsi” válaszuk hallatán megkérdeztem, hogy miért nem vá- 
sároltak nagyobb, háromszobás lakást? A válasz: „Nem azért végeztem 
egyetemet, hogy még blokklakást se kapjak.” Sajátos érvelés. Egyesek 
nem a szakma, nem a pálya szeretete miatt tanulnak, hanem hogy bi- 
zonyos szolgáltatásokból előnyös módon részesüljenek. A cél eszközzé 
vált, saját, önérdeket szolgáló eszközzé, mely nem tud szűk, egyéni 
körénél tovább látni — és ez az, amit meghatározásszerűen kispolgári 
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életfelfogásnak nevezünk. A felmérésből megállapítható, hogy értelmi- 
ségünk szakmailag többé-kevésbé felemelkedett a kívánt szintre, de élet- 
vitelének értékrendjében és ennek követésében még sokszor kispolgári 
szinten reked meg. 


Visszatérve a házastársak környezeti eredetéhez, az alábbiakban a 
párválasztás szempontjából tanulmányozom. Két csoport van: falusi és 
városi. Mindkettőben nagyon erős a csoporton belüli párválasztás ten- 
denciája: 120 házastárs a 156-ból csoporton belül házasodott: falusi fa- 
lusit, városi városit választott házastársul. Nagy részének nem is volt 
alkalma más környezetből választani. Megkérdeztem a „pótkérdőívek” 
fiataljait, s véleményük szerint egyáltalán nem szempont, hogy jövendő 
házastársa falusi-e vagy városi. 


Összegezve a családösszetétel környezeti eredet szerinti vizsgálatát, 
az alábbiakat állapíthatjuk meg: 


— a Líceum negyedben a vizsgált családok nagy része falusi. Élet- 
módjukban nem találunk olyasmit, ami adaptációs nehézségekre utalna. 
Csak a falusi élethez való kötöttség teszi egyelőre még nem városi, ha- 
nem „városiasodó” réteggé; 


— a családok másik nagy része is jövevény, más városból való. 
Ennek a rétegnek nem olyan jó a hangulati beilleszkedése, mint az előb- 
binek; 


— a nagyarányú mobilitásnál nem tapasztaltuk a Székelyföldön erős 
hagyományú jelenséget, mely szerint a feleség követte férjét a házas- 
ságban, ugyanis 11 nő férje máshonnan való, és csak 6 férj hozott ide- 
genből feleséget. Ennek okát a megyésítés nyomán föllendült város von- 
zásában találjuk; 


— a családonkénti gyermekszám falu—város irányban csökken, 
legkisebb mértékben a másvárosi családok veszik ki részüket a gyer- 
mekszülésből és -nevelésből. A népesség-utánpótlást a falusi családok 
biztosítják, köztük még találunk 5—6 gyermekes családot; 


— a párválasztásban a csoporton belüliség még uralkodó, de nem 
lényegi jellemző a jövőre nézve. 


 


Iskolai végzettség és foglalkozás 
A múltban erős volt az osztályon belüli párválasztás kötöttsége. A 


nagy társadalmi átalakulások jelentősen lazítottak ezen a téren, ma 
könnyebb a társadalmi emelkedés. Felmérésünkből is szembetűnő mó- 
don kiderül az átlag magas iskolai végzettség. Esetenként férj—feleség 
összetételben a 2. számú táblázatban olvashatjuk. 


A párválasztási szelekciót már a számok elhelyezkedéséből kiol- 
vashatjuk. Szorosan sorakoznak az átló mentén, a férj magasabb vég- 
zettsége felé eltolódva. Azonos szintű végzettségűek a házastársak 29 
esetben (38,2%), a férj magasabb végzettségű 38 családnál (50%), a fe- 
leség végzettsége magasabb 9 esetben (11,9%). Leggyakoribb a középis- 
kola—egyetem összetételű házasság. A nők iskolai végzettsége átlag ala- 
csonyabb a férfiakénál, s társadalmi előrehaladásukat részben a férjhez- 
menéssel valósítják meg. A „felemelkedés” nem halad meg egy, ritkán 
két lépcsőt. A lányok férjeszménye az övékével azonos szintű, ha egye- 
temi végzettségük van, ha nincs, akkor mindenképpen magasabb. A 
férfiak feleségelképzelése egyenlő szintű. 
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A csoportonbelüliség a foglalkozásstruktúrában élesebben jelentke- 
zik (3. sz. táblázat). A csoporton belüli házasságok leggyakoribbak az 
értelmiségiek és munkások csoportjában. 


Felmérésünkben az asszonyok 91%-a áll munkaviszonyban, 9%-a 
háztartásban dolgozik. A háztartásban dolgozó nők — egy kivételével 
— csak elemi iskoláit végeztek. Az asszonyok két okból dolgoznak a 
családon kívül: hivatásból vagy anyagiak miatt. Kis részük megtalálja 
hivatását, és anyagi kényszer nélkül is tovább dolgozik. A többség esz- 


 
A házastársak foglalkozási megoszlása és a házastársak iskolai végzettség szerinti megoszlása 


M = munkás, Ti = tisztviselő, Te = technikus, É = értelmiségi, H = háztartás 


menye — hibásan — az olyan családi élet, melyben a férj kereseté- 
ből eltartja az egész családot, és az anya gyermekeinek él. A magasabb 
képesítésű, főként értelmiségi nők elvben hivatásból dolgoznak. Füg- 
getlenül a kétféle motivációtól, a nők keresete általában alacsonyabb 
a férfiakénál. Mivel iskolai végzettségük is kevesebb, munkaválasztási 
lehetőségük korlátozottabb. Az azonos végzettségű nők és férfiak közül a 
nagyobb előrehaladási lehetőség a férfiaké. A családban az anyagi lét- 
alapot és biztonságot a férj nyújtja, a feleség keresete, kiegészítő, pótló. 
A fizetéskülönbségek az alábbi formában változnak. 


 
A feleség keresete a férjéhez viszonyítva (százalékban) 


 egyenlő alacsonyabb 
1000 lej alatt 60 40 
1000 lej felett 30 70 
1500 lej felett 25 75 
2000 lej felett 19 81 
2500 lej felett – 100 
3000 lej felett – 100 


 
Azonos képesítésű házastársaknál a keresetek közti különbség úgy 


nő, ahogy az elemi szintről az egyetemi szint felé haladunk, ahol oly- 
kor 2000 lejes fizetéskülönbség is van. A feleségeknek nincs kisebb ke- 
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resetükből adódó kisebbségi érzetük, csak bosszúságuk: „Amennyivel 
több pénzt kap a férjem, annyival dolgozom én többet itthon.” 


A dolgozó nők átlag napi 5,3 órát dolgoznak a háztartásban. A házi- 
munkára fordított időt a foglalkozás, jövedelem és a gyermekszám be- 
folyásolja, természetesen az egyéni, személyiségi jellemzők mellett. Azo- 
nos gyermekszám esetében az értelmiségi asszony kevesebb időt dol- 
gozik a második műszakban, mint a munkásnő. A különbség okát való- 
színűleg az értelmiségi képzettségből eredő racionálisabb munkaszerve- 
zésben leljük meg. A házimunkát — ismeretes — három dolog könnyít- 
heti meg érezhetően: a gépek használata, a közszolgáltatások bővítése 
és igénybevétele és a család többi tagjának segítsége. A felmérésben 
szereplő asszonyok, függetlenül a társadalmi hovátartozástól, nemigen 
élnek a szolgáltatások lehetőségével. 97%-uk otthon főz, ami legalább 
napi két órát vesz igénybe. Télire tartósítanak mindenféle zöldséget 
és gyümölcsöt, otthon mosnak, és a bevásárlást esetenként végzik. A 
kisebb keresetű, sokgyermekes családok azzal érvelnek, hogy többe ke- 
rül az étkezde, nem beszélve arról, hogy mennyire megterhelné a csa- 
ládi költségvetést a mosodai számla. A jobb anyagi helyzetűeknek vagy 
betegeknek pedig nem kielégítő az étkezde, a mosást viszont, kisvárosi 
felfogásban, maguk jobban elvégzik. Sajnos, az objektív nehézségektől 
és a tudati elmaradottságtól eltekintve is városunk gyengén áll a szol- 
gáltatások terén. A háztartási gépekkel már jobb a helyzet. 56 családnak 
van mosógépe, nincs 9 családban (fiatal házasok vagy kis jövedelmű mun- 
kások); 47 családnak hűtőszekrénye és 39-nek porszívója van; 38 csa- 
ládban mindhárom gép megtalálható. A férjek is szívesebben dolgoznak 
a gépekkel, mint egyéb háztartási eszközzel. 


A kisvárosi mentalitás nehezen barátkozik meg a férfi számára le- 
alacsonyítónak minősített házimunkával, és a kisvárosinál is nehezeb- 
ben a falusi gondolkodás, amely évezredes hagyomány alapján a nőnek 
ítélte a házimunkát. A felmérés során megkérdezett asszonyok még ke- 
vés segítséget kapnak. 19 esetben semmit sem segít a férj, mert „,nincs 
ideje”, fáradt, vagy tanul. 10 esetben: „hetenként egyszer porszívóz”, 
„vasárnap segít”, „ha kedve van”, „ha mondom, megcsinálja”, „segít, 
szegez a ház körül”, 11 esetben együtt dolgozik a feleséggel. A többinél 
„különleges megbízású” munkát végeznek a férfiak, ezek közül sajátos 
férfi-feladattá vált a bevásárlás, porszívózás, virágöntözés, szőnyegrázás, 
mosogatás. A férjek felfogásában létezik még egy sajátos segítési forma: 
„nem rendetlenít”. A férjek csekély segítsége mellett az asszonyok vég- 
zik a napi házi teendőket. Mennyi idejük marad ezek után szórakozni, 
magukat ápolni, művelődni? Az asszonyok tucatjai évekig nem mennek 
moziba, színházba, mert nincs kire hagyni a kicsit, az olvasásról lemon- 
danak a tévénézés kedvéért. A szabad idő fordítottan arányos a házi- 
munkára fordított idővel és a gyermekszámmal, amint az alábbi gra- 
fikonból is kitűnik (1. a 103. lapon). 


Nemcsak nagyobb igényeikkel magyarázható, hogy a magasabb ké- 
pesítésű asszonyoknak több szabad idejük van. Hozzájárul ehhez a jobb 
anyagi helyzet nyújtotta könnyebb élet is. Ám sem a munkás-, sem az 
értelmiségi anyának nincs minden tekintetben megoldva a helyzete. A 
nevelésen túl a társadalmi szolgáltatásokat kell bővíteni, a háztartási 


gép vásárlását megkönnyíteni. De a gyermeknevelés nem gépesíthető, 
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Gyermekszám és szabad idő táblázata 


az anya pótolhatatlan a családban, hiszen a jövő generáció minősége 
függ attól, hogyan nevelik a gyermekeket. 


A családösszetétel vizsgálatának végére érve, összefoglalom tanul- 
mányom első részét. 


Első következtetésem, hogy az elemzett családok átmenetet alkot- 
nak a hagyományos és modern családtípus között. A hagyományos csa- 
ládban a létfenntartáshoz szükséges javakat otthon állították elő. Fel- 
mérésünk családjai fizetésből élnek, de nem kizárólagos fogyasztói jel- 
leggel, mert otthon „átdolgozzák” a vásárolt javakat (főznek, tartósíta- 
nak, mosnak). A család termelő funkcióját nem vették át teljes mérték- 
ben a szolgáltatások. A hagyományos családban az apának, a férjnek 
gazdaságilag privilegizált helyzete volt. Családjainkban a nők is keres- 
nek, de, mint megállapítottuk, keresetük a férjükénél alacsonyabb. A 
férj presztízs-helyzetét még most is őrzi maradványaiban a magasabb 
iskolai végzettség, a nagyobb fizetés, a magasabb életkor és a hagyo- 
mány. A családi döntésjogot viszont már megosztja a feleséggel. A pár- 
választásban a hagyományos csoporton belüli kötöttség felbomlik, és 
csak irányaiban észlelhető. A nők továbbra is társadalmi felemelkedést 
várnak a férjhezmenéstől. 


Második következtetésem a gyermekek számának meghatározóira 
vonatkozik. Láttuk, hogy a faluról eredő népesség járul hozzá elsősor- 
ban a szaporulathoz, a városiak családonkénti gyermekátlaga nem elég 
az utánpótlásra sem:. Foglalkozási rétegek szerint a családonkénti gyer- 
mekszámok a következőképpen változnak: a munkásnőknél az átlag 2,3, 
a tisztviselőnőknél 1,5, a technikus nőknél 1,7, az értelmiségieknél 1,1, 
a háztartásbelieknél 2,7. Tehát a gyermekszám csökken a magas iskolai 
végzettségűeknél, akik azonban többnyire városi eredetűek, tehát a vá- 
rosiasodás fokával is. Az értelmiség negatív demográfiai magatartása, 
úgy véljük, a nagy társadalmi mobilitás okozta adaptációs nehézségek- 
kel hozható összefüggésbe, hiszen e csoport zöme első nemzedékű ér- 
telmiségi, no meg a már említett kispolgári gondolkodásmóddal, kénye- 
lemszeretettel és szűklátókörűséggel. 
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Hány gyermekes legyen a család? 
 
A családtervezés a család belső, intim, tudatos tevékenysége, mely 


— többek között — a születendő gyermekek számát, az, első szülés idejét 
és a gyermekek közötti korkülönbséget írja elő. A társadalom közvetve 
szól bele a családtervezésbe az anyát és gyermeket védő intézkedések- 
kel vagy a születések számát optimalizáló rendelkezésekkel. 


Az emberek nagy részének van elképzelése a család optimális mé- 
reteiről, a gyermekek közötti ideális korkülönbségről és a nemek ará- 
nyáról. Ám a gyakorlatban az elképzeléseket nem lehet teljesen meg- 
valósítani; véleményük változik a házasélet folyamán, s többnyire el- 
fogadják a véletlen hozta állapotokat. Ennek a társadalmi tapasztalat 
bizonyította jelenségnek néhány mozzanatát tárgyaljuk a felmérés to- 
vábbi eredményeinek ismertetésében. 


A családonkénti tényleges gyermekszámot már ismerjük. Most 
ugyanazokat az adatokat hasonlítjuk össze az ideálisnak nyilvánított 
gyermekszámokkal: 
 


családonkénti 
gyermekszám 


ideálisnak 
mondott 


% tényleges % 


0 – – 8 10,5 
1 2 2,6 20 26,3 
2 30 39,3 34 44,9 
3 31 41,1 9 11,8 
4 8 10,5 3 3,9 
5 2 2,6 1 1,3 
6 3 3,9 1 1,3 


összesen 76 100,0 76 100,0 


 
A családok átlagos gyermekszáma a valóságban 1,81, az emberek 


eszményeiben viszont 2,83. Ez azt jelenti, hogy mindenki átlag egy gyer- 
mekkel többet mondott, mint amennyit világra hozott és nevel. 


Nagy tehát az eltérés a családok elképzelése és a megvalósítás kö- 
zött. A kialakult eltérés sem oszlik meg egyenletesen családonként. Ha 
az óhaj megegyezne a valósággal, akkor a táblázatban (108. 1.) az átlók 
mentén sorakoznának a számok, azaz akinek egy gyermek a célja, an- 
nak egy gyermeke is volna, viszont akinek 6 gyermek az eszménye, 
annak hat is lenne. Legegyezőbb gyermekszám a kettő: 19 esetben azo- 
nos az eszmény a valósággal; a hármas eszmény és valóság egyezik négy 
családnál; eszerint 53 családnál más az ideálisnak nyilvánított és más 
a gyakorlatban megvalósított gyermekszám: 7 esetben az eszmény ke- 
vesebb, 46 esetben viszont az eszmény több. 


A meg nem valósított óhaj okait (ami a legtöbb esetben egyet je- 
lent a több gyermek nem vállalásával) valamennyire tisztázhatjuk, ha 
megvizsgáljuk az eszményi és tényleges gyermekszám arányát foglalko- 
zási rétegenként. Ezt a grafikonokon láthatjuk. 


A foglalkozási rétegek közül a munkásság a legkiegyensúlyozottabb. 
Felénél több családban azonos az óhaj a valósággal. A tényleges gyer- 
mekszám magasabb az eszményinél, a sokgyermekes családok ideálja 
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nem haladja meg a három gyermeket. Arra következtethetnénk ebből, 
hogy a munkásréteg termékenysége csökkenni fog. Felmérésünk azon- 
ban nem eléggé széles körű ahhoz, hogy általánosítani tudnánk ezt a 
meglátásunkat. Az értelmiségiek grafikonja viszont azt jelzi, hogy a 
gyermektelen és egy-két gyermekes családok dominálnak a valóságban, 
holott eszményük zöme három vagy annál több gyermek. Kétségtelen, 
hogy érdemes lenne alapos ellenőrző felmérést végezni ezen a téren. 
A mi felmérésünkből az a „levegőben lógó” igazság tűnik ki világosan, 
hogy amilyen mértékben haladunk felfelé az iskolai végzettség terén, 
úgy növekedik a távolság a kinyilatkoztatott eszmény és a megvalósí- 
tott realitás között. A munkásréteg családideálja mérsékelt, esetenként 
azonban a négy-öt-hat gyermeket is elfogadják, s fölnevelik. A mun- 
kásságnak nincs öt-hat gyermekes ideálja, az értelmiséginél van ilyen 
eszmény, de nincs gyermek. Eszményüket a gyermekek pozitív jellem- 
alakulásával és a népszaporulat szükségességével indokolják. Az öt-hat 
gyermekes eszmény meg nem valósításának magyarázatait idézem: 


— „öt fiút akartunk, amikor összeházasodtunk, de nem bírjuk meg 
a több gyermeket [kettő van]” — havi jövedelem 4000 lej felett, autót 
vásárolnak; 


— „a legidősebb gyermek meghalt”, és nem mertek többet koc- 
káztatni, négy gyermekük van — havi jövedelmük 2600 lej; 


— „a feleségem megoperálták, kettőnél több nem lehetett” — havi 
jövedelme 2900 lej. 


Az ötgyermekes munkáscsalád havi jövedelme 2040 lej, szeretik a 
gyermeket. A hatgyermekes anya gyermekeit falun nevelte, a hat közül 
mérnökit végzett egy, érettségizett egy, szakmai iskolát végzett négy; a 
hatgyermekes anyának viszont mindössze öt unokája van. 


A négygyermekes családeszmény minden rétegben előfordul, gya- 
korlatban csak a munkásoknál és a már idézett értelmiséginél. Mi emeli 
a négy gyermeket eszményi rangra, és miért marad csak elképzelés? 
Lássuk az indokolást: 


hatgyermekes anya: — „ne legyen akkora kín, mint nekem a hat; 
szép a nagy család, de az anyagiaktól is függ”; 


háromgyermekes anya: — „mert otthon mi is sokan voltunk, az 
úgy szép” — nem vállalja a negyedik gyermeket, mert családtagonként 
havi átlagjövedelmét kevésnek tartja a mai igényekhez; 


kétgyermekes anya: — „otthon heten voltunk testvérek, most is se- 
gítjük egymást”; 


kétgyermekes anya: — „legyenek sokan testvérek, nem lesznek ön- 
zők, mi is nyolcan voltunk”; 


egygyermekes anya: — „otthon kilencen voltunk, de engem ez az 
egy is tönkretesz” — technikai végzettségű, havi átlagjövedelme 3100 
lej; 


gyermektelen nő: — „úgy tanítottak, nagymamának tizenhat volt, 
nekem nem lett egy sem.” 


Három-négy gyermek a legtöbb értelmiségi eszménye. Csak esz- 
ménye, mert több sokgyermekes munkáscsalád van, mint amennyi ér- 
telmiségi. Az eszményt az értelmiségi meggyőződésből vallja: „ennyi 
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szükséges az egészséges népszaporulathoz.” Meg nem valósítását így 
indokolják: — „anyagi akadálya van”; „kevés a keresetem ahhoz, hogy 
mindent juttassak a gyermeknek”; „nincs kondíció”; „ha itthon len- 
nék”. A többi érv betegségre vonatkozik. 


A motiválás anyagias, kényelmi álláspontú. A meggyőződésből val- 
lott eszmény bemagolt lecke felmondásához: hasonlít. Természetesen ez 
a megállapítás (és vád is egyben) nem vonatkozik az egész értelmiségre, 
csak az ilyenképpen érvelő rétegre. Találunk az értelmiségiek között 
négygyermekes, pozitív példákat is. Ezen a téren az értelmiségi kétféle 
összetételű, a tudatosan több gyermeket vállaló és a több eszményt hir- 
dető. A rétegződés okát emberi minőségi különbségeknek tulajdonít- 
hatjuk. Sajnos, a mindennapok visszatérő jelensége, hogy a munkásság, 
melynek eszménye kisebb, de gyermeke több, példának tekinti az értel- 
miségit. Az értelmiségi mindig presztízs-réteg volt, bárha munkásságunk 
csak a három-négy gyermekes családok példáját követné. 


Többgyermekes eszmény található a munkásságnál és tisztviselő ré- 
tegnél is. Motiválásuk szorosabban kötődik a hétköznapi élethez. Leg- 
gyakoribb a közmondás: „egy gyermek nem gyermek, két gyermek fél 
gyermek, három gyermek egy gyermek.” „Négy gyermektől több szere- 
tetet kap a szülő és testvér is”; „ha egy meghal, kettő megmarad”; „lá- 
tom, nálunk hárman voltunk, egyedül maradtam”. 


Anyagi potenciáljukat valóban nagyon igénybe veszi a növekvő igé- 
nyek kielégítése. Az igények nyilvánosság előtt bizonyított kielégítése 
presztízskérdés a kisvárosi ember szemében, hangsúlyozottan észleljük 
ezt a nagytömegű falusi származású családoknál, akik a társadalmi fel- 
emelkedést „státus-szimbólumok”-kal is bizonyítják, mint televízió, por- 
szívó, jó öltözet, plüss-takarók, de különösen a nagy eszem-iszomos név- 
napok, keresztelők révén. Az értelmiségi lemond a nagy lakomákról, nála 
a vendéglő, de mindenekelőtt az autó problémája kerül előtérbe. 


A kétgyermekes családeszmény és a valóságos szám megközelíti egy- 
mást; a tisztviselő- és munkásréteg eszménye. A munkásság a közvet- 
len mellette élő réteg eszményét vette át, a kétgyermekes tisztviselő 
rétegéét. Motiválásuk a sok gyermek esetével ellenkező előjellel ismét- 
lődik. Akik sokan voltak testvérek, azért állítanak kisebb eszményt, 
hogy ne legyen annyi baj, több jusson a gyermekeknek. Leggyakrab- 
ban a gyermek jellemalakulására utal a motiválás: „ha egyke, önző, 
nincs benne szeretet”; „az egyke elkényeztetett, nem tud illeszkedni”; 
„ha ketten vannak, van testvére, nem áll egyedül a világban”. De — 
„kettő éppen elég”; „kettőnél több nem kell”. 


A kétgyermekes anyák elégedettek teljesítményükkel. Az egykések- 
nek egy kevés, de... az örökösien ismételt szubjektív érvek. Az egykés 
anyák 40%-a maga is egyke. Felmérésünkben két egygyermekes esz- 
mény szerepel. Az egyik az ötgyermekes anyáé, a másik egygyermekes 
eszményt érettségivel rendelkező munkásnő fogalmazta meg, férje mér- 
nök, két gyermeke van. A válasz így hangzott: „egy bőven elég”, hogy 
„mutatóba legyen — s mellette az anyának maradjon ideje élni”. Nem 
lehet szó nélkül hagyni az ilyen választ. Ám legyen olykor valakinek 
hangulati véleménye, okozhatja bosszúság is, de ez vállalt, tudatos vé- 
lemény volt. Értékelésében megint csak a kispolgári felfogáshoz jutunk, 
a cél eszközzé vált, a gyermek, aki minden felnőtt ember életcélja, a 
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„mutatóba” eszköze lett. Olyan jelenségről van itt szó, amit Herédi 
Gusztáv a Korunk demográfiai számában megjelent vezércikkében (1973. 
október) a nők elidegenülésének, női lényegüktől, az anyaságtól történő 
elidegenülésnek nevezett. 


Mit mondanak a gyermektelenek? Érvelésük egyszerű és egyöntetű: 
„szerettem volna, de nem lett”. A környezeti tapasztalat alapján helyet 
adhatunk ennek a motiválásnak, azzal a fenntartással, hogy van azért 
individualizmus és hagyatiság is a családokban. A gyermektelen házas- 
társakat, függetlenül attól, hogy önzés vagy betegség okozza-e, elítélik 
az emberek. Elsősorban azért, mert a felmérésünkben szereplő családok 
életcéljukat kivétel nélkül a gyermeknevelésben látják. A gyermekte- 
len házastársakról azt tartják, hogy nincs miért dolgozniuk, küzdeniük 
az életben: „nincs se örömük, se bánatuk”; „önzőkké, zárkózottakká 
válnak; a gyermek viszont lemondásra készteti az embert, és sokkal, 
de sokkal megértőbbé teszi”. Sokan tartják a gyermeket a házasság 
összetartójának. A negatív ítéletek mellett sorakoznak a lenéző, saj- 
nálkozó és irigykedő vélemények: „gyermek nélkül nem élet az élet, 
öröm is van a gyermek után, de gond is”; „nincs folytatása az életük- 
nek, mindenki ki tudja használni őket”; „öregségükre senkijük se lesz”; 
„csak boldogok, mehetnek mindenfelé — nincs gondjuk”. Egy esetben 
felmentő az ítélet: ha a gyermeknevelést társadalmi tevékenységgel pó- 
tolják. A gyermekes családok nem vállalnák a gyermektelenséget, a 
gyermektelenek pedig vágynak a gyermekre. Ezen a téren örvendetesen 
egészséges a társadalmi tudat. 


A sokgyermekes családról változatosabbak a vélemények: „kalaple- 
emelő és fájó szívű”; „nagyon nehéz és nagyon szép”; „bátor emberek 
vagy szegények és becsületesek”; „vagy nagyon szeretik a gyermeket, 
vagy nagyon meggondolatlanok”; „legnehezebb, de a legszebb a vilá- 
gon”. Véleményük olyan összhatást kelt, mintha azt mondanánk: „fog- 
juk meg és vigyétek — én nem kérek belőle”. Úgy képzelik, hogy a sok- 
gyermekes anya szusszanni sem tud a gyermekektől, állandóan körbe 
van véve, s ahányszor növekedik a gyermekszám, annyiszor csökken 
a szabad idő. Ezzel szemben felmérésünk szerint az egygyermekes anya 
2,5 órát foglalkozik gyermekével, a kétgyermekes 2,6 órát, a három- 
gyermekes 2,8 órát. A gyermekekkel való foglalkozás különben a gon- 
dozásra összpontosul és nem a nevelésre — ami bizony nem jó. Min- 
den anya kevesli az időt, amennyit a gyermekével foglalkozik. De mi- 
kor foglalkozhatna többet? Délelőtt dolgozik, délután ebédfőzés, mosás, 
takarítás stb. A gondozáson kívüli foglalkozás kisebbeknél a mesemon- 
dás, séta, játszás, nagyobbaknál a lecke-kikérdezés, ellenőrzés; a legtöbb 
szülő nevelési elve az önállóságra, függetlenségre szoktatás. A több- 
gyermekes családokban a függetlenség és önállóság könnyebben meg- 
valósítható, mint az egykéseknél, kettőcskéseknél. A nagyobb gyermek 
feladata a kisebb „szemmel tartása”. Az egyik segít, vigyáz a legki- 
sebbre, tisztába teszi, dajkálja, „ha beteg, van akire hagyjam” — (négy- 
gyermekes anya). „Ha egy lenne, folyton én kellene vigyázzak, nehogy 
valamit magára húzzon, megfogjon, de így a két nagyobb tudja már, 
mit nem szabad, és este nincs gondom rájuk, együtt elszórakoznak.” 
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Az ismertetést foglaljuk össze: 
— mind az eszményi, mind a tényleges gyermekszám tekintetében 


uralkodó a kettő. 


 
A tényleges és eszményi gyermekszám családonkénti megoszlása 


— az eszményi családonkénti gyermekszám növekedik az iskolai 
végzettséggel, a munkásrétegtől az értelmiségi felé haladva. A megva- 
lósított gyakorlat ugyanilyen irányban csökken; 


— a kettős gyermekszám küszöb. Az anyák a harmadik gyermeket 
ritkán vállalják. Többnyire anyagi okra hivatkoznak, vagy arra, hogy 
nincs kire hagyni a gyermeket. A harmadik gyermek nemvállalásának 
okát abban látjuk, hogy a kialakult életviteli értékrend megvalósításának 
óhaja kialakít egy olyan elképzelést, amely szerint anyagi potenciáljuk 
nem bírja meg a három, négy gyermek felnevelését; 


— a jövőben az ideálisnak nyilvánított családméret a három felé 
fog eltolódni. Az eltolódás első kiváltói a társadalmi családvédelmi in- 
tézkedések, a második a társadalmi elvárás tudatosulása, a harmadik 
pedig az értelmiség három-négy gyermekes eszményének követése más 
rétegek részéről; 


— a tényleges családméret a kétgyermekesnél fog stagnálni — a 
közeljövőben. Nagyobb távú előrelátásokba nem bocsátkozhatunk. Annyit 
azonban felmérésünk tapasztalatára támaszkodva megkockáztathatunk: 
a generációváltás után valószínű, hogy a háromgyermekes család is gya- 
koribb lesz. Lejátszódhat olyan folyamat (mint a névadásnál), hogy 
az értelmiségi tudatos cselekedetét más rétegek motiválás nélkül, di- 
vatból követik. A közeljövőben viszont a munkásnők a társadalmi mo- 
bilitás és városiasodás következtében elkerüli a négynél több gyermek 
szülését. A gyermektelen és egykés családok az erősödő társadalmi el- 
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várás, a növekvő tudatszint és életszínvonal, a félnormás és bedolgozó 
munkalehetőségek kiterjesztésével felemelik családonkénti gyermekszá- 
mukat. 


 
Mikor születik az első gyermek? 
 
A gyermek minden időkben „áldást” jelentett, akinek érkezését 


az esemény fontosságának kijáró népszokásokkal ünnepelték. A hagyo- 
mányos családban a gyermek egyrészt a munkaerő növekedését jelen- 
tette, másrészt a sok gyermek az elesettséget és szegénységet is elő- 
segítette. A házasságkötés után azonnal várták a gyermeket. Napjaink- 
ban a gyermek nem jelent a családnak sem munkaerőt, sem szegény- 
séget. Az egészségügyi ellátás és az életszínvonal emelkedésének köszön- 
hetően minimálisra csökkent a gyermekhalandóság. 


Melyik az az életkor, melyben a nő a legalkalmasabb a szülésre és 
gyermeknevelésre? Asszonyaink véleménye szerint 20—30 év között. A 
vélemények nemcsak a biológiailag ajánlatos kort veszik figyelembe, 
hanem a társadalmi érettség fokát is. 


Az első gyermek fölmérésünk családjainál a házasságkötés után át- 
lag 2,2 évre született. Leggyakoribb az egy évre születés (34 eset); két 
évre (19 eset), három évre (6 eset), négy évre (5 eset), hat évre két 
esetben, kilenc és tíz évre két esetben. Tehát általános gyakorlat az 
„egy évet várni”. Az átlagszám ködösíti az előfordulási gyakoriságot. Pél- 
dául egyetlen tízéves eset és tíz egyéves eset átlaga 5,1 év, holott a tíz- 
éves eset kivételnek is vehető. Az első gyermek szülésénél az anyák 
átlagos életkora 24,6 év. Közvetlen a házasság után történő szülést ajánl- 
ják nyolcan. A vélemény egyezik a valósággal fele-fele arányban, s 
nemegyezéseknél az első gyermek két-három évre született. A házas- 
ságkötés első évében ajánlatosnak tartják a szülést a fiatalkori köny- 
nyebb nevelés miatt. Egészségi szempontból nem javasolják a terhesség 
elodázását. 


Egy év eltelését 17-en vélik ideálisnak. A vélemény 16 esetben 
egyezik a gyakorlattal. A motivációs alap családvédelmi indítékú, a 
házasság stabilitását és anyagi megalapozását célozza: „egy év a fiata- 
loké, a többi a felelősségé, kötelességé”; „kell egy év, amíg a házastár- 
sak összeszoknak”; „anyagilag alapoznak”. 


Két év eltelése mellett vannak 27-en. Valóság és eszmény egyezik 
hat esetben. Az eltérés a gyermeknevelés negatív tapasztalatából ered, 
mert ezekben a családokban vagy a házasságkötés után azonnal született 
a gyermek, vagy négy-öt évre. Ebben a csoportban a család anyagi meg- 
alapozása mellett megjelenik a lakás és lakberendezés elsődlegességé- 
nek igénye, a házasság szilárdságának időbeni ellenőrzése és a hosszabb 
szórakozási periódus szükségessége is. 


A három évi várakozást 16-an tartják a legjobbnak. Eltérés van 
három esetben. Az eltérő véleményeket szintén negatív tapasztalat alap- 
ján formálták, az első gyermek az egyik családnál egy évre. a másiknál 
tíz évre született. Ennél a csoportnál az anyagi megalapozás dominál a 
szórakozással együtt. Négyéves eszménye öt családnak van, egyezés há- 
rom esetben. Az érvelésnél a szórakozás igénye az uralkodó. 


A kinyilatkoztatott vélemények őszinteségét kérdéssel ellenőriztük: 
„Mi fontosabb fiatal házasoknak, először legyen meg a gyermek, előbb 
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szórakozzanak, vagy először az anyagi alapra összpontosítsanak?” Azok, 
akik azonnal a házasságkötés utánra javasolták a gyermek születését, 
elsődlegesnek tartják a gyermeket 60%-ban, 40%-uk az anyagi alapot és 
szórakozást tartja fontosabbnak. Az egyévi várakozást valló vélemények- 


 
A munkások tényleges és eszményi csalá- 


donkénti gyermekszáma 


nél 41%-kal vezet az anyagi alap fontossága, 34% a szórakozást véli 
legelsőnek, míg 25% a gyermeket. A két év várakozást ajánlóknál elsőd- 
leges az anyagi alap megteremtése (70%), utána a szórakozás (30%). A 
hároméves várakozást véleményezőknél első a lakás (45%), második a 
szórakozás (42%) és utána a gyermek (13%). A megkérdezettek összes- 
ségéből az anyagi megalapozás elsődleges a családok 64%-ának, a gyer- 
mek mindenekelőtt 20%-nak és a szórakozás 16%-nak. A vélemény- 
nyilvánítás őszinteségét, az első gyermek születési évét illetően, igazolja 
a fontossági sorrend felállítása; ahogy növekedik a várakozási évszám, 
úgy csökken a gyermek elsődleges fontosságát fenntartó vélemények 
százaléka és növekedik a szórakozásé. Helyes az a vélemény, hogy a 
gyermeket anyagilag és lelkileg felkészülve kell fogadni. Ám nagyon 
tág körű az anyagi alap fogalma, és családonként változó az alapot 
alkotó javak leltára. A családok motiválása az első gyermek születé- 
 


 
A tisztviselők, a technikusok és az egyetemet végzettek tényleges és eszményi családon- 


kénti gyermekszáma 
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sére vonatkozóan a család érzelmi és anyagi szilárdságát tartja szem 
előtt. A családok megfelelő komolysággal és felelősséggel viszonyulnak 
a gyermekneveléshez. 


 


A gyermekek közti korkülönbség 


 
Felmérésünkben az első és második gyermek születése között át- 


lag 3,4 év különbség van. Egy év korkülönbség nyolc esetben, két év 
korkülönbség 12 esetben, három év korkülönbségi 8 esetben, négy év 
korkülönbség 7 esetben, öt év korkülönbség 7 esetben, hat év korkü- 
lönbség 3 esetben, hét év korkülönbség 3 esetben, nyolc, illetve kilenc 
év korkülönbség 1—1 esetben mutatkozik. Családjaink, ha lehetőségük 
lenne újrakezdeni, elkerülnék a túl nagy korkülönbséget. A gyermekek 
között egy év korkülönbséget tartanak ideálisnak 12-en. Az indíték 
kétféle, vagy az anya, vagy a gyermek javát keresi: „jobban megtalálják 
a gyermekek egymással a hangot”; „van, akivel játszodjanak, közös a 
problémájuk”; „a kettő egyszerre, egy bajjal felnő”; „a kisebb tanulhat 
a nagyobbtól”. 


A két évet javaslók is az anyát és gyermeket tartják szem előtt: 
„egyik gyermek vigyáz a másikra”; „egyszerre gyermekek, közeli a lelki- 
világuk”; „a kisebb tanulhat a nagyabbtól”; „pihenjen az anya egy 
évet”. 


Három év korkülönbséget azért tartanak ideálisnak, mert egyik 
gyermek fejlődése nem akadályozza a másikét: „egyik segít a másik- 
nak”; „a nagyobb segít vásárolni”; „két kicsivel egyszerre sok baj van”. 


A három és négy év korkülönbséges eszménynél a gyermek java 
háttérbe szorul az anya javát szolgáló érvek mellett. Megjelenik a szó- 
rakozási lehetőség kívánása is. 


Harmadik szüléskor felmérésünkben az anyák átlagéletkora 27,9 év, 
az előző szüléshez viszonyított korkülönbség 2,7 év. A többgyermekes 
anyák gyermekei között nincs nagy korkülönbség. 


A gyermekek születésének idejét kifejező óhaj és gyakorlat között 
nincs akkora szakadék, mint az ideális és tényleges gyermekszám kö- 
zött. 


Családtervezési értékeink az országos átlagtól eltérőek. Nálunk az 
első szülés életkora 24,6 év, az országos 21,7 év; a második szülés nálunk 
26,8, az országos 25,3 év; a harmadik szülés idejekor nálunk a nők átlag 
27,9 évesek, az országos átlag 28,2 év. Magasabb az átlagos iskolázási 
fok, és népességünk városiasodó jellegű. Ettől az eltéréstől eltekintve 
értékeink kiegyensúlyozottabbak. Például a férjhez menési kor országos 
átlaga 23 év, nálunk 22,7 év. 


A családtervezés felmérése paradox eredményre vezetett; arra, hogy 
népességünkben nem beszélhetünk tulajdonképpeni családtervezésről. A 
válaszok nem tudatosan kitűzött és követett célra utalnak, hanem csak 
vélemények. A házasság előtt álló fiatalok családelképzelése vagy ro- 
mantikus jellege miatt irreális, vagy nem is létezik. Fiatal, érettségi- 
zett lányok vonakodva és elképedve válaszoltak: „hogy is lehet ilyesmit 
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kérdezni?” Megkérdeztük, az iskolában, osztályfőnöki órán beszéltek-e 
ilyen problémákról? „Igen — válaszoltak —, de egyikünk sem szólt egy 
szót sem, hallgattunk.” Olyan területen végeztük kutatásunkat, ahol a 
probléma felvetése talán lényegesebb az esetleges, helyi megoldások 
ajánlásánál. Általános érvényűnek tartjuk az ifjúság hiányos felkészíté- 
sét. Tisztázni kell az ifjúság előtt világosan azt a kérdést, hogy min- 
denkire — neme alapján — meghatározott feladat hárul a családi élet- 
ben, olyan feladatok, melyek egyenrangúak és -értékűek. Meg kell ta- 
nítani az ifjúságot saját képességeinek, lehetőségeinek és helyzetének 
reális felmérésére. 
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VÁRHEGYI ISTVÁN 


A KÖNYV ÉS AZ OLVASÁS HELYE 
A MAROS MEGYEI FALU SZELLEMI ÉLETÉBEN 


Útban az olvasó felé 


Ha eltekintünk a sajtóban megjelent „falukutató” riportoktól, hír- 
adásoktól, ankétoktól és néhány „ad hoc” szociográfiai írástól, szocioló- 
giánk még nem tud felmutatni tudományosan megalapozott munkát a 
mai erdélyi falu teljesen megváltozott társadalmi és szellemi életéről. 
Még kevésbé olyan tanulmányokat, összegezéseket, elemzéseket, amelyek 
a mai falu művelődésében fontos tényezőként ható irodalom helyét vizs- 
gálnák. Pedig irodalmi életünk gazdagsága, a sokezres példányszámú 
könyvek megjelenése olyan pozitív ténye nemzetiségi kultúránknak, 
amelynek nemcsak tartalmi értékelését vagyunk hivatottak elvégezni, 
hanem az olvasóközönség különböző rétegeibe való behatolásának mód- 
jait, intenzitását is. 


A könyvtermelés és értékesítés pólusain kialakult helyzetről időn- 
ként még szó esik sajtónkban. De mi történik az irodalmi élet számára 
éppen olyan fontos olvasás, befogadás terén? Hogyan épül be általában 
az irodalom – és közelebbről az élő, a kortárs irodalom – az egyes 
olvasórétegekbe, esetünkben a változó falu világába? Milyen szellemi 
és lelki élményt jelent ott? Hogyan kapcsolódik a falu szellemi átalaku- 
lását befolyásoló többi tényezőkhöz? S végül: hogyan ítéli meg a mai 
falusi ember az irodalmat és annak művelőjét, az írót? 


Íróink java része bizonyára maga is foglalkozik ilyen kérdésekkel 
és választ is keres – olykor, legalábbis a maga vonatkozásában talál is 
– rájuk. Ez a válasz azonban szükségszerűen szubjektív. Csakhogy az 
írói szubjektivitás, ami nélkül az író nem lenne az, ami, inkább akadály 
és nem segítő az objektív irodalomszociológiai tényekkel való szembe- 
sítésben. 


Az író természetszerűen keresi a találkozást az élettel, s ennek 
rendjén magával az olvasóval is, és ilyen találkozókban nincs is hiány. 
De vajon elkészítette-e már valaki ezeknek a találkozóknak a mérlegét 
szellemi hatékonyságuk szempontjából? Vajon nem az-e a helyzet, hogy 
ezek a „beütemezett” találkozók épp rendezvény voltuk szabvány jelle- 
génél fogva – idő- és térbeli korlátaik, alkalmakhoz kötött „akció jel- 
legük” miatt – nyújtanak félrevezető (sokszor a valóságosnál szebb, de 
nagyon sokszor annál lehangolóbb) képet az író és falusi olvasója tény- 
leges, bensőséges találkozásáról? 


Itt következő tanulmányunkban e találkozás mélyébe próbálunk 
bepillantani az objektív irodalomszociológia eszközeivel. 


A falu és az irodalom 


Az irodalmi alkotás mint művészi gyakorlatban kifejtett sajátos 
társadalmi cselekvés és magatartás, szerves és elidegeníthetetlen része az 
adott társadalmi viszonyokra épülő nemzeti (nemzetiségi) kultúrának. 
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Ez egyik alapgondolata ennek a tanulmánynak is, amely a falusi társa- 
dalom és az irodalom kapcsolatát vizsgálja. E kapcsolat reális társa- 
dalmi meghatározottsága nélkül az irodalmi alkotás a társadalmi élettől 
elszigetelt, autonóm területe maradna művelődési életünknek. 


A romániai magyar nemzetiséget mintegy felerészben a falu tár- 
sadalma képviseli, s ez az általunk vizsgált Maros megye esetében is 
érvényes. A megye lakosságának 64%-a él falun, nem egészen 400 000 
személy. Ennek a népességnek azonban csupán 1/4-e dolgozik tényle- 
gesen a mezőgazdaságban, s ez a népesség a pártprogramok előirány- 
zatainak alapján számolva az évszázad végére jelentős mértékben csök- 
ken, miközben a megye lakossága – figyelembe véve az átlagos nép- 
szaporulatot – minden bizonnyal eléri a 700 000 főt. Az az átalakulás 
tehát, amelynek már ma is tanúi vagyunk, s amelynek során jelentős 
mértékben átalakult a hagyományos falu gazdasági-társadalmi szerkezete, 
tovább folytatódik, és még intenzívebbé válik. Nem lényegtelen kérdés 
tehát, hogy ebben az átalakulásban milyen jelenségek és milyen ten- 
denciák mutatkoznak a falu és az irodalom viszonyában. 


Felmérésünk során a vizsgált népesség társadalmi-foglalkozási össze- 
tételét úgy alakítottuk ki, hogy híven tükrözze Maros megye demográ- 
fiai, szociális, gazdasági és etnikai valóságát. A munka során Maros 
megye községeinek 80%-át, falvainak több mint felét sikerült feltér- 
képeznünk. Összesen 1267 személy adatait dolgoztuk fel, különös tekin- 
tettel az irodalom társadalmi dimenzióira. Emellett részletes adatgyűj- 
tést végeztünk a tömegkommunikációs eszközöknek a szabad időre, az 
olvasó érdeklődésére és ízlésvilágára vonatkozó hatásairól. Másik lénye- 
ges szempont a falu gyors és nagyméretű társadalmi átrétegződése, 
mozgékonysága és az ebből származó következmények vizsgálata az iro- 
dalomhoz való viszony területén. Kutatásaink fontos területe az aktív 
mezőgazdasági dolgozók kulturális szintjének minősítése, ezen belül az 
irodalmi műveltség, az olvasás, az olvasói élmény- és ízlésvilág megis- 
merése. Ami a mezőgazdaságban dolgozók helyzetével kapcsolatos fel- 
mérést illeti, az ismert demográfiai-gazdasági jelenségek mellett külö- 
nösképpen e réteg iskolai végzettségével, általános műveltségének kér- 
désével foglalkoztunk – alaptémánkkal szoros összefüggésben. 


A vizsgált jelenségkomplexumra összességében egy bizonyos „dua- 
lizmus” jellemző: egyrészt a városi életmód, az anyagi és civilizáció- 
elemek gyors átvételével létrejött falusi urbanizálódás, másrészt az élet- 
mód és a művelődés egyes elemeiben a hagyományos paraszti forma 
megőrződése. Ezzel magyarázható, hogy olykor egészen különböző, sőt 
egymásnak ellentmondó jelenségek egymás mellett élésének jelenségé- 
vel találkozhatunk: a gondolkodásmód és ízlés terén szívósan tovább- 
élő archaikus paraszti kultúraelemekkel s a városias kultúra intenzív 
betörésével. Ilyen körülmények között természetes, hogy a falusi társa- 
dalom olvasáskultúrájában, irodalmi műveltségében is erőteljesen érző- 
dik az akkulturáció és az ezzel járó anómia. És ez nemcsak a falu 
össztársadalmára, hanem egyes rétegek, csoportok, családok és azokon 
belül nemzedékek ízlés- és érzésvilágára jellemző. Ezért volt hasznos 
kutatásaink során a különböző korcsoportok ízlésvizsgálata is, amely 
erről az oldalról is feltárta az átalakulás folyamatát, a két életmód és 
a két kultúra közötti átmenet megannyi jelenségét. 
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A társadalmi képlet megváltozása 


Abból a munkahipotézisből kell kiindulnunk, hogy a könyv és olva- 
sás egymástól elválaszthatatlan szerves kapcsolatát bárminemű szocio- 
lógiai kutatás sem szűkítheti le csupán térbeli, közigazgatási egységekre. 
A falu mint elsősorban földrajzi-gazdasági és települési egység nem sza- 
kítható el a társadalom egészétől. Nem különálló világ. Mozgástörvé- 
nyei az egész társadalom létét, fejlődési irányát fejezik ki. Nincs tehát 
külön városi és külön falusi társadalom, mindkét jelenség egy és ugyan- 
azon társadalom egységes szerkezetében foglal helyet, csupán azzal a 
különbséggel, hogy a térbeli polarizálódás „falu–város” (kölcsönössze- 
függésein, egymást kiegészítő és egymásrautaltsági helyzetén kívül) fej- 
lődési fokozatot is kifejez. A fejlődési fokozattól függően pedig külön- 
böző értékrendszerek szabják meg az egyének és csoportok életmódját, 
kulturális magatartását. Munkahipotézisünk tehát csakis a társadalmi 
valóság talaján létrejött és érvényben levő differenciáltság, társadalmi 
tagozódás tényének figyelembevétele alapján állíthat fel olyan vizsgá- 
lattípust, mint a falusi olvasó. Az olvasót általában a tudatosság, rend- 
szeresség és a választás képessége jellemzi. Erre az olvasóra „épít” az 
író műve megírásakor, és erre az olvasóra számít a kritika is a mű 
sikerének vagy sikertelenségének elbírálásában. Ez az a társadalmi hát- 
tér, amelynek révén az irodalmi tényből társadalmi tény lesz. Ha most 
az olvasót a társadalmi helyzete, műveltségi foka által meghatározott 
helyzetben vizsgáljuk, szükségszerűen fel kell ismernünk azt a döntő 
kapcsolatot, amely közte és az általa elfogadott és gyakorolt érték- 
rendszer közt fennáll. Így jutunk el a különböző társadalmi és kulturális 
fejlettségi szinten kialakult és uralkodó értékrendszerek vizsgálatához 
és ennek kapcsán a mai falu társadalmi életében érvényes értékrend- 
szerhez. 


A mai falu társadalmi és kulturális fejlettségi foka tehát szüksé- 
gessé teszi a helyzetének megfelelő sajátossági szempontok figyelembe- 
vételét. Az eszményi típus hiányában módszeresen el kell tehát határol- 
nunk a kutatásunk tárgyát képező falusi társadalmat és azon belül 
a falura érvényes értékrendszer vizsgálatát. Mert arra a kérdésre, hogy 
mit ér a könyv, mit ér az olvasás falun, csakis egy adott értékrendszer 
alapján válaszolhatunk. De mi a falu mai értékrendszere? Van-e egyál- 
talán valamelyest kialakult új értékrendszere? És ha igen, melyek ennek 
az értékvilágnak társadalmi meghatározó és alapvető ismérvei? A falusi 
kultúra, szellemi igény és esztétikai ízlésvilág mai helyzete híven tük- 
rözi a mai faluban történt és történő mélyreható átalakulást. Minden 
dogmatikus és apologetikus fogantatású megközelítés színes képet rajzol 
a mai falu és város közti különbség eltűnéséről és egy egységes, homo- 
genizált társadalmi alakzat létrejöttéről. Egyelőre azonban még semmi 
sincs távolabb a mai falu valóságától, mint a homogenizálódás. Azok az 
alapvető gazdasági és társadalmi változások, amelyek az utóbbi három 
évtizedben végbementek, a legdinamikusabb faluszerkezetet hozták létre, 
melyet a falu évezredes történelme folytán valaha is átélt. Talán a 
faluközösségi rendszer felbomlása és az új hűbéri társadalom szerkeze- 
tébe való kényszerű átalakulás volt még ilyen arányú fordulat az életé- 
ben. A falu tulajdonviszonyainak és termelési viszonyainak gyökeres 
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megváltozása, a szövetkezeti mezőgazdaság létrejötte és az iparosodás 
hozta létre azt a rendkívüli heterogén társadalmi szerkezetet, amelyre 
a mai falu kultúrája, szellemi világa ráépül. Minden kultúrszociológiai 
kutatás meddő kísérlet marad csupán, ha a falu szellemi életének igazi 
megismerésére, valósághelyzetének feltárására nem veszi figyelembe ezt 
az alapvető tényt. 


„Hova lettek az olvasók?” – kérdi az egyik figyelemreméltó elem- 
zés szerzője, aki a könyvtárügy, a falusi könyvolvasás kérdéseit veti fel 
a bihari falvakban folytatott ankét ürügyén. A cikkíró, miután rá- 
mutat arra, hogy az idézett bihari ankét szerint Tenkén, Cséffán, Bátor- 
ban, Széplakon, Székelyhídon, Barátkán és még nagyon sok helység- 
ben a könyvtárhasználók, tehát prezumptív olvasók száma a községek 
lélekszámához viszonyítva „két-három százaléknál ingadozik”, így zárja 
le elemzését: „...az ankét hatásosabb-eredményesebb volna, ha a ha- 
gyományos lehetőségek felsorolása helyett (inkább előtte!) mélyebbre 
szánt az olvasók lemorzsolódása okainak a kiderítésében.”1 A falu kultu- 
rális és szellemi életében ily döntő jelentőségű kérdésföltevés méltán 
jogosult. Jelen tanulmányunk keretében igyekszünk is választ adni a 
feltett kérdésre és egyben felhívásra: mélyebbre szántani „az olvasók 
lemorzsolódása okainak a kiderítésében”. De mielőtt a szükséges mód- 
szertani „mélyszántás-hoz kezdenénk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
az, ami Bihar megyében az ankét során érintett falvakra vonatkozik, 
nem kisebb mértékben érvényes Maros megye falvaira is. Erre vonat- 
kozólag két adatot közlünk: az 1968-ban és 1975-ben bejegyzett könyv- 
tári olvasók számát. Maros megye falusi könyvtáraiban 1968-ban 94 482 
olvasó szerepelt, 1975-ben pedig 43 471. Tehát mindössze hét év alatt 
több mint félére csökkent a falusi könyvtárakban nyilvántartott olvasók 
száma. Ezt a tényt csupán előrebocsátjuk, hiszen a felmérés adatainak 
bemutatására a következőkben részletesen kitérünk majd. Arra a kér- 
désre, hogy hova lettek az olvasók, tehát nem lehet csak egy ankét 
alapján válaszolni. Nem az ankét, hanem a falu társadalmi valósága az, 
amiből a választ megkaphatjuk. Ez a társadalmi valóság pedig így kény- 
szerít a kérdésfeltevés módosítására: „Hová lettek a falusiak?” A vá- 
laszt már előttünk megadták az erre vonatkozó demográfiai, munkaerő- 
statisztikai felmérések: A falu legértékesebb társadalmi rétegét képező 
fiatalság elhagyta a falut. Ez pedig három tekintetben érezteti hatását: 
a) biológiailag a legtermékenyebb, legszaporodóképesebb elem; b) gazda- 
ságilag a legerősebb, legfrissebb munkaerő; c) kulturálisan a leginkább 
iskolázott és szakmailag legjobban képzett társadalmi réteg távozását 
jelenti. A falu társadalmi összetételében beállott példátlan arányú vál- 
tozás, a falu elöregedése és lakosságának számbeli csökkenése az a tár- 
sadalmi tény, amely választ adhat a falusi könyvtárak olvasóinak ala- 
kulására. A másik tény, amelyet figyelembe kell vennünk az olvasók 
számának csökkenésével kapcsolatban az, hogy a falusi fiatalság eltá- 
vozása csak részben ad minderre magyarázatot. Ugyanis a falusi mun- 
kaerő jelentős része csak ideiglenesen, helyesebben csak időszakosan 
kapcsolódik a városhoz. A város befogadja a munkaerőt faluról, de nem 
fogadja be mint polgárt, mint városi lakost, vagy csak olyan mérték- 


                                                
1 Művelődés, XXIX. 3. sz. 38. lap. Kiemelés tőlem – V. I. 
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ben, ahogyan a zárt városok népesedési statisztikája, illetve lakásfej- 
lesztési terve azt megengedi. Így jött létre a mai falu életében az a 
paradoxális tömegkép, amelyet a „városi munkával és a falusi életmód- 
dal” fejezünk ki. A városi munka és a falusi életmód pedig, legalábbis 
a fejlődés jelenlegi szintjén, ellentmondásos tények. A falusi életmód- 
ban a döntő tényező a hagyományos érték- és normarendszerhez való 
alkalmazkodás. A városi munka és városi életmód (egyes elemei) pedig 
alapvetően más értékrendszert hoztak létre a falusi ifjúság életében. A 
gyűjtés, a vagyonszerzés, a hosszútávú élettervek megvalósítása, mely 
sajátja az egykori falunak és az idős falusi nemzedéknek, már nem 
jellemző a mai fiatal falusi nemzedékre. A mai falusi fiatalság, mely 
csak kényszerűségből, ideiglenesen lakik még falun, homlokegyenest el- 
lenkező kulturális magatartást képvisel, mint az öregek. Ennek az új 
nemzedéknek életformája: a nyolc órát ledolgozni; a szabad időt városon 
szórakozással eltölteni; hazamenni aludni és esetleg pihenni. A falu kul- 
turális életében tehát a minden tekintetben oly szükséges iskolázott, 
művelődésre, olvasásra, kulturális-szellemi tevékenységre leginkább hi- 
vatott nemzedék, éppen a fenti okok miatt, nem vesz részt. A falusi 
művelődési otthon és az ahhoz kapcsolódó könyvtár a falusi fiatalság 
foglalkozási-munkahelyi és szórakozásbeli igényeihez mérten túlhaladot- 
tá lett, legalábbis ebben a mai formájában. A falusi fiatalság ugyanis 
munkája, ipari tevékenysége, intellektusának racionalitása, ízlésvilágá- 
nak modernsége (kvázi-modernsége) miatt is más igényekkel lép fel, mint 
amit a falu hagyományos értékrendszerére épülő művelődési intézmé- 
nyek adni képesek. Az új falusi nemzedék félig tudatosan, félig ösztö- 
nösen egy új életforma és kulturális magatartás tudatosan választott 
útjára lépett. 


Ennek a társadalmi rétegnek kulturális és azon belül olvasó- és 
könyvkultúrája nem képezi kutatásunk tárgyát; minket elsősorban a 
falun élő aktív mezőgazdasági dolgozók irodalmi műveltsége, a könyv- 
höz való viszonya érdekel. Mégis ki kell térnünk a fiatal nemzedék 
kérdéseire, mert enélkül nem érthetjük meg a mai falut alkotó – szá- 
munkra célul kitűzött – társadalmi rétegek magatartását sem. 


A könyvigény és anyagi helyzet 


A falu kulturális élete elválaszthatatlan az életmód városiasodásától. 
Az idősebb falusi nemzedék életszükségletei és igényei a fiatal nemze- 
déknek a családon belüli jelenlétéhez kapcsolódnak. Az idősebb nem- 
zedékek, a szülők, ha városias formában megújítják életüket – átépí- 
tett vagy új ház, modern lakberendezés –, tekintettel vannak a gyerme- 
keik iskolázottságából és foglalkozási szintjéből következő igények ki- 
elégítésére is. Az anyagi életmód változásai azonban nem járnak szük- 
ségképpen együtt a kulturális-szellemi igények növekedésével. A falusi 
család kulturális-szellemi igényének egyik legjobb fokmérője a könyv 
iránti igény. Hogyan is fest ez Maros megye 91 községében 415 506 sze- 
mélyre vonatkozó könyvvásárlási adatok tükrében. (Az adatokat össze- 
vontan, 13 körzetre csoportosítva és 1 főre jutó értékben számítot- 
tuk ki.) 
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A szövetkezeti községközpont neve 
1973 1974 1975 1976 


Lej 
Bonyha 6,5 6,54 5,20 5,38 
Radnót 4,90 4,32 5,87 5,04 
Marosludas 15,50 15,23 17,31 14,- 
Nyárádszereda 6,80 8,05 8,87 7,50 
Marosvásárhely 5,96 9,63 8,86 6,43 
Szászrégen 3,34 4,33 5,33 4,30 
Mezőrücs 3,23 4,57 4,33 4,14 
Segesvár 3,94 2,69 2,48 1,79 
Nagysármás 5,06 3,81 4,49 3,97 
Erdőszentgyörgy 10,01 11,35 12,32 9,32 
Szováta 16,96 23,80 24,55 16,47 
Dicsőszentmárton 7,86 5,67 5,86 5,50 


Pontosabb helyzetfelmérésre ad lehetőséget, ha abszolút számokban 
fejezzük ki a 91 község lakóinak könyvvásárlási magatartását.2 


 1973 1974 1975 1976 


Az eladott könyvek értéke 3 434 000 3 586 000 3 727 000 4 100 000 
Egy főre jutó könyveladás értéke 8,21 8,64 8,97 9,87 


Tehát az 1973–1976 közti időszakban Maros megye falusi lakos- 
ságának könyvvásárlása – a falusi szövetkezeti boltok szintjén mérve 
– egy főre eső átlag értékben kifejezve 8,92, kikerekítve kb. 9 lejt 
tesz ki. 


Ez tehát az anyagi befektetés súlya a legkifejezőbb kultúracikk, 
a könyv beszerzése terén a falu életében. Ez természetesen nem azt je- 
lenti, hogy a mai falusi család költségvetésében nem jutna nagyobb 
összeg kulturális-művelődési célokra. Egyáltalán nem. De kétségtelen, 
hogy a falusi ember anyagi helyzete és kulturális szükséglete közt még 
igen nagy szakadék tátong. 


A falusi család termelő funkciójának fokozatos átalakulása, tag- 
jainak az ipari és más nem mezőgazdasági tevékenységben való közvetlen 
részvétele, a háztáji gazdaság kihasználása mellett, kétségtelen, hogy 
bizonyos fokú felhalmozás lehetőségét és a kvázi polgáriasodást hor- 
dozza magában. A falusi ember nem sajnál súlyos tízezreket kiadni 
vaskerítésre, a ház oldalán végigfutó esőcsatorna cikornyás kiképzé- 
sére, a ház külső falának színes mozaikkal, csempével, festéssel való 
díszítésére vagy a lakásbelső ékesebbé tételére, ahol már agyoncico- 
mázó szándék érvényesül a belső festésben, berendezésben, nippek hal- 


                                                
2 E táblázat adatainak átlagos értékétől három körzet: Marosludas, Erdőszent- 


györgy és Szováta központokhoz tartozó szövetkezeti vásárlók egy főre jutó könyv- 
vásárlásának átlagos értéke eltérő. Ennek magyarázata nem a nagyobb mértékű 
könyveladás, hanem a falusi egységek (szövetkezeti boltok), valamint az itt tevé- 
kenykedő üzletek forgalmi adatainak összevonása. Technikai okok miatt ugyanis 
nem tudtuk ezekben a körzetekben elválasztani a városi és a falusi szövetkezeti 
boltok forgalmát. 
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mazában, művirágok és giccsek, vásári falidíszek és olajnyomatok ízlés- 
telen halmozásában. Költekező diszponibilitás és gavalléros magatartás 
mutatkozik meg a tömeges, néha több száz főnyi vendégsereget össze- 
toborzó lakodalmak, névnapok, mulatságok alkalmával. Ez azonban an- 
nál kirívóbbá teszi az igazi kulturális szükségletek háttérbeszorulását. 


A két tényező (az anyagi helyzet pozitív alakulása és a kulturális 
igény primitív szintje) még érdekesebb összehasonlításra ad lehetőséget, 
ha megnézzük, mennyit költenek falun például szeszesitalra és mennyit 
költenek könyvre. Csupán az utóbbi három év 91 Maros megyei köz- 
ségének adatait hasonlítsuk össze tisztán a tény és nem az értékítélet 
megalkotása céljából. 


 1973 1974 1975  


Szeszesital-eladás értéke 154 483 000 158 957 000 186 468 000 lej 
Könyveladás értéke 3 434 000 4 586 000 3 727 000 lej 
Egy főre jutó italeladás értéke 372,25 383,03 449,32 lej 
Egy főre jutó könyveladás értéke 8,21 8,64 8,97 lej 


A fenti adatok összehasonlításából és elemzéséből származó követ- 
keztetések levonása nélkül is világos, hogy fenti megállapításunk, mely 
szerint nem a falusi családok anyagi helyzetével magyarázható a kul- 
turális igény alacsony szintje, megfelel a valóságnak. A konkrét hely- 
zet megismerése konkrét elemzést követel. A számok pedig a valóság 
szigorú és kérlelhetetlen tényeit tükrözik minden szépítés és félrema- 
gyarázás lehetősége nélkül. A falu kettős arculatának: anyagi és szel- 
lemi mivoltának ellentmondásos jellege súlyos társadalmi, erkölcsi konf- 
liktusokat is hordoz magában. A mai falunak van miből élnie, de még 
nem tanulta meg azt, hogy „miért” és „hogyan” éljen. 


Igen fontos tényező a falu kulturális lemaradásában egy már em- 
lített jelenség, a legmozgékonyabb, a tanulás, olvasás és kulturális igé- 
nyek terén legfogékonyabb réteg, az ifjú nemzedék eltávozása. Akik 
maradtak, döntő többségükben az idősebb korosztályt képviselik. Ezek 
iskolai végzettsége, általános műveltsége oly alacsony szinten mozog, 
hogy nem jelenthet serkentő erőt, és ezért a falu kulturális ellátottsága 
csak sokkal lassabban növekszik. (A fenti megállapítást húzza alá az az 
érdekes és rendkívül biztató jelenség, hogy viszont Maros megye váro- 
saiban, főképpen Marosvásárhelyen az utóbbi időben szokatlan ütemben 
megnövekedett a könyvtári olvasók száma. Különösen az új negyedek 
lakói részéről érezhető a könyv iránti fokozott kereslet.) 


A helyzetkép persze árnyaltabb lenne, ha összehasonlításul mó- 
dunkban állna felmérni egyrészt a faluról városba költözött fiatal csalá- 
dok kulturális magatartását, különös tekintettel könyv- és olvasás-igé- 
nyükre, és az így nyert adatokat összehasonlítanók a falun maradt, 
falun élő és dolgozó hasonló korcsoportok magatartásával; másrészt 
pedig ha ezt a réteget a városi törzslakossággal összehasonlítva, vála- 
szolni tudnánk arra a kérdésre, hogy vajon a város életébe integráló- 
dik-e, vagy pedig egy átmeneti szubkultúrát képvisel az új városlakók 
tömege? Erre azonban – s általa kérdésünk teljes értékű megválaszo- 
lására – csakis jól kidolgozott összehasonlító jellegű művelődésszocio- 
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lógiai felmérések, irodalom- és ízlésszociológiai vizsgálatok sora nyúj- 
tana alapot. 


Munkahipotézisünk első szakasza tehát, amikor a falusi családok 
anyagi helyzetével hoztuk kapcsolatba a kulturális igényszint alakulá- 
sát, nem világította meg a fenti kérdést. 


Következő lépésünk nem a falusi család anyagi helyzete, hanem 
a munkamegosztásban elfoglalt hely, az ezzel kapcsolatos általános és 
szakmai műveltség szemszögéből fogja megközelíteni ugyanazt a kér- 
dést. 


Könyvigény és társadalmi meghatározottság 


A mai modern mezőgazdasági igények a hagyományos paraszti mun- 
kától eltérő, új munkamegosztást hoztak létre. A falu aktív mezőgazda- 
sági munkaereje különböző foglalkozási körökben tevékenykedik, és ez 
különböző szintű szakmai ismereteket és hozzáértést jelentő hierarchi- 
kus viszonyokat hoz létre. A falusi munkamegosztásnak azonban e dif- 
ferenciált képlet ellenére is van egy közös jellemzője a hagyományos 
paraszti munkával ellentétben. Nevezetesen az, hogy ma falun is kiala- 
kult a fizikai és szellemi munkások, a végrehajtók és, irányítók két 
alapvető kategóriája. A műveltségigény feltehetően együtt nő a minő- 
ségileg nagyobb hozzáértést, racionalitást követelő munkatevékenység- 
gel és ennek megfelelő javadalmazással. Ebből a szemszögből próbáljuk 
most megközelíteni az anyagi életmód és a kulturális életvitelhez szük- 
séges eszközök – elsősorban a könyv – közötti kapcsolatot a családi 
háztartások szintjén. 


(1267 család) 


Anyagi és kulturális javak a 
családban Mtsz-dolgozó 


Állami 
gazdasági 
dolgozó 


Mezőgé- 
pész 


Mtsz-brigádos, 
mtsz-elnök 


Saját ház 97,6 92,9 89,1 92,3 
Hűtőszekrény, mosógép, porszívó, 


varrógép 
 


38,1 
 


42,3 
 


51,2 
 


54,5 
Kerékpár, motorkerékpár 45,3 39,1 49,6 27,2 
Autó 0,9 1,1 2,3 1,6 
Rádió, tévé, lemezjátszó 48,1 51,3 61,2 59,1 
Házi könyvtár (5–10 könyv) 16,3 27,1 38,1 29,9 
Házi könyvtár (10–20 könyv) 8,1 11,2 21,6 18,1 
1 főre jutó jövedelem 500 610 705 640 lej 
1976-ban vásárolt könyv értéke 12 16 26 14 lej 


Már e táblázat adatai is jelzik, hogy a mezőgazdaság különböző 
szektoraiban foglalkoztatott személyek munkahelyüktől és beosztásuk- 
tól, valamint az ennek megfelelő tevékenységi szinttől függően eléggé kü- 
lönbözőképpen viszonyulnak a könyvhöz; ez a házi könyvtárak jelen- 
léte, illetve az egy főre eső átlagjövedelem és a könyvre költött összeg 
közti összefüggésből is kitűnik. 


A tömegkommunikációs eszközök (sajtó, rádió, televízió) jelenléte 
a családban már önmagában is jelzi egy bizonyos szintű kulturális élet 
kialakulásának lehetőségét. A kulturális felemelkedés nyújtotta lehető- 
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ségekkel való élés azonban nem jelentkezik egyforma erővel a falusi 
családokban. Az olvasáshoz és a tömegkommunikációs eszközökhöz való 
aktív viszonyulást ugyanis igen érzékenyen befolyásolja a dolgozónak a 
munkamegosztásban elfoglalt helye. 


Az olvasás és a tömegkommunikációs eszközökhöz való aktív viszo- 
nyulás jelenségét mutatja a következő (100 személy adatait feldolgozó) 
táblázat: 


 Könyvet olvas Otthonában van 
rendszere- 


sen 
alkalom- 
szerűen Sajtó Tévé Rádió 


Mtsz-dolgozó 8 3 49 27 36 
Állami gazdasági szakmunkás 14 4 52 41 48 
Mezőgazdasági gépész 11 5 61 59 61 
Falun élő, de városon dolgozó szakmunkás 13 4 68 71 59 
Agrárszakember 95 5 100 98 91 
Mtsz-nyugdíjas 14 9 51 28 37 
Mtsz-dolgozó, háztartásbeli 7 2 14 42 37 


A fenti adatok már valamivel közelebb hoznak ahhoz a kérdéshez, 
hogy mi határozza meg a kulturális lehetőségekkel való élés és azon 
belül az aktív olvasás jelenségét. Mint látható, a falu foglalkozási szer- 
kezetén belül lényeges eltérések vannak attól függően, hogy milyen ál- 
talános műveltséget és szakismeretet kíván valamely mezőgazdasági dol- 
gozó (illetve a falun élő, de nem mezőgazdaságban alkalmazott) ipari 
szakmunkája. A rádióhallgatás, tévé-nézés, az újság- és könyvolvasás 
adatai alapján a következő intenzitási sorrendet állapíthatjuk meg a 
kulturális tevékenységek gyakoriság-mutatói alapján. 


Agrárszakember (magas szakmai képesítés és főiskolai végzettség, illetve technikum) 0,384 
Falun élő, de városban dolgozó ipari munkás (általános iskola + szakiskola) 0,215 
Mezőgazdasági gépállomások szakmunkásai (általános iskola + szakiskola) 0,197 
Állami mezőgazdaságok szakképesített dolgozói (elemi iskola + szaktanfolyam) 0,159 
Mtsz-nyugdíjas parasztok (átlag 4–6 elemivel) 0,139 
Mtsz-ben dolgozó férfiak (korcsoporttól függően 4 – 5 elemi iskolai végzettséggel) 0,123 
Mtsz-ben dolgozó nők (háztartásbeliek, korcsoporttól függően 3–4, illetve 5–7 
osztályos elemi iskolai végzettséggel) 0,102 


A kulturális javakkal való élés intenzitásának tehát mély társadalmi 
meghatározottsága van. Döntő erővel érvényesülnek itt a foglalkozás, 
a szakképesítés, az iskolai végzettség, a nem és az életkor tényezői. 
A fenti sorrend első helyén a legmagasabb iskolai és szakmai művelt- 
ségű agrárszakemberek állanak. Az ő kulturális igényeik a legmaga- 
sabbak. Legutolsó helyen állanak az mtsz-ben dolgozó háztartásbeli nők, 
illetve az idős korosztályhoz tartozó, alacsony iskolai végzettségű fér- 
fiak. (Máskülönben e réteg jelentős része éppen az alacsony iskolai vég- 
zettség, valamint az előrehaladott kor miatt maradt falun, a mezőgaz- 
daságban, hiszen már eleve kilátástalan az iparban való alkalmazása. 
Az ipari munkaerő-toborzás korhatárhoz és iskolai végzettséghez kötött 
igénye tehát erőteljes kontraszelekciót eredményezett falun.) Rendkívül 
biztató jelenség azonban a mezőgazdaság leghaladóbb, legforradalmibb 
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részét képező gépesítési szakemberek viszonylag jó kulturális és olvasói 
magatartása, mely közvetlenül az iparban foglalkoztatott falusi réteg 
után következik. 


A nemek közti szociális és kulturális egyenlőség, illetve egyenlőt- 
lenség kérdése a legélesebben a termelőszövetkezetben dolgozó nők hely- 
zetében látható. Az mtsz-ben végzett munka, a háztartási kötelezett- 
ségek, valamint a család háztáji gazdaságában rájuk váró feladatok el- 
végzése miatt ez a falusi társadalom legmegterheltebb rétege. A falusi 
nő szabadidő-válsága állandó. Neki kell átvennie a kétlaki életmódot 
folytató férfi (a családfő) helyét, rá hárul az mtsz-ben teljesítendő nor- 
mák, a háztáji gazdaság, a családi háztartás, gyermeknevelés és -gon- 
dozás sokszoros terhe. Helyzetének, a túlterhelés szociális és kulturális 
következményeinek valósághű feltárása a családszociológia és a falu 
szellemi életét vizsgáló művelődésszociológia legsürgősebb feladatai közé 
tartozik. 


Az olvasás idő-koordinátái 


Eddigi fejtegetéseink a könyv és az olvasás főképpen társadalmi 
meghatározottságát, össztársadalmi helyzetét illetik. Most, miután a falu 
általános társadalmi és kulturális helyzetére vonatkozólag elégséges is- 
mereti alappal rendelkezünk, sor kerülhet a legfontosabb tényező: az 
olvasó ember megismerésére. 


A felmérésünk alapját képező olvasóréteg demográfiai-társadalmi 
jellemzői általában megegyeznek a falu aktív mezőgazdasági népessé- 
gének kor-, nem- és foglalkozásbeli szerkezetével. A vizsgált csoportban 
68% a nők és 32% a férfiak aránya. Életkori megoszlás szerint a 20–25 
évesek aránya a legkisebb (alig 18%); a 26–35 között 22%, a 36–55 
év között 30%; az 56–65 év között, illetve 65 éven felüliek 30%. A 
nemek közti eltérés korcsoportok szerint változik. A mintafelvétel foglal- 
kozási összetétele így alakult: 


Földműves (növénytermesztő), állatgondozó mtsz-tag 48% 
Mezőgépész-traktorvezető 22% 
Állami gazdaságban dolgozó földműves, állattenyésztő 11% 
Kertészeti-szőlészeti munkások 9% 
Mtsz-brigádos és mtsz-elnök 5% 
Mezőgazdaságban dolgozó technikus, középfokú személyzet 3% 
Agronómus, állatorvos, felsőfokú végzettségű agrárszakemberek 2% 


A foglalkozási szerkezet nagyjából tükrözi a mai falu aktív mező- 
gazdasági lakosságának megoszlását. Az iskolai végzettség csoportok sze- 
rinti bemutatását itt mellőzzük, erre már utaltunk az előző fejezetben, 
amikor rámutattunk a kulturális igény és szükségletkielégítés intenzi- 
tási sorrendjére. Bármennyire is jelentős szerepe van az iskolai vég- 
zettségnek az olvasói magatartás és főképpen a tudatos könyvolvasás 
és ízlés kialakulása szempontjából, hangsúlyozzuk, hogy minket ez a 
tényező inkább a társadalmi helyzet, életmód és kultúraigény kapcso- 
latában érdekel. 


A legérdekesebb és egyben a legjelentősebb az olvasás, az olvasói 
kultúra és ízlés kialakulására azonban a szabad idő, illetve a falusi dol- 
gozók hétköznapi és vasárnapi időbeosztása. 
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A hétköznapi időbeosztást egyheti időmérleg elemzése alapján vizs- 
gáltuk, illetve ismételt és összehasonlító mérleget (tavaszi, nyári, őszi 
és téli mezőgazdasági idénymunkák) készítettünk. A munkaigényes év- 
szaknak megfelelően az alvás ideje 6–7 óra. Aktív szabadidő-tevékeny- 
ség általában az összes foglalkozási kategóriákat számítva nincs. Lénye- 
gesen módosul az időbeosztás és szabad idő vasárnap. 


Az 1976-os év egyik októberi vasárnapját 100 mezőgazdasági dolgozó 
a következő tevékenységgel (vagy tevékenységekkel) töltötte: 


Televíziónézés 76 
Alvás, pihenés 65 
Háztáji munka 38 
Büfé (kocsma) 34 
Újságolvasás 27 
Rádióhallgatás 18 
Futball-mérközés 18 
Városon levő rokon, barát látogatása 14 
Barátok, vendégség 14 
Szomszédi segítség (kaláka) 11 
Kártya 9 
Templom 8 
Kultúrotthon 5 
Olvasás 5 
Mozi 3 


A fenti időbeosztás természetesen nagymértékben módosul attól füg- 
gően, hogy milyen foglalkozási és korcsoportba tartozik az illető személy. 
A fiatalabb nemzedék tagjai inkább a modern tömegközlési eszközöket 
veszik igénybe. Az idősebbek számára lényeges vasárnapi momentum 
marad a kocsma, a kártyajáték, a beszélgetés stb. A szabadidő-vizsgála- 
tunk gyakorlati jelentősége a falusi olvasókkal való kapcsolat és fog- 
lalkozás időbeli lehetősége szempontjából vehető figyelembe. A falusi 
dolgozók általában a téli hónapokban, kora tavasszal és késő ősszel for- 
díthatnak több időt szórakozásra és művelődésre. 


Az aktív mezőgazdasági olvasó-népesség aránya 


A vizsgálatunk alapját képező több mint 1200 személyt Maros me- 
gye demográfiai, településföldrajzi és gazdasági helyzetének megfelelően 
– módszertani meggondolások, a könyvhöz való viszonyulás különböző 
szempontjai alapján – különböző zónákban (Marosvásárhely, Segesvár, 
Szászrégen, Szováta, Nyárádszereda, Marosludas, Sármás) vizsgáltuk. Egy 
ilyen lényeges szempont az intézményesített olvasás, falusi közkönyvtá- 
rak olvasó-tagságában való részvétel. Itt kell megjegyeznünk azt, hogy 
a sajtó szintjén végzett ankétok, felmérések egyik alapvető fogyatékos- 
sága az, hogy nem közelednek módszeres kritikai eszközökkel a kapott 
adatokhoz. Így például csak úgy általában megállapítják, hogy a köz- 
ségben ennyi meg ennyi az olvasók száma, tehát a falu népe olvas, 
művelődik és így tovább. Ha minket konkrétan egy adott társadalmi 
csoport vagy réteg olvasói kultúrája érdekel, akkor csakis azokat a 
számadatokat vesszük figyelembe, amelyek vizsgálódásunk szempontjá- 
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ból mérvadók. Ha a differenciált megközelítés és szelektív adatgyűjtés 
követelményét nem tartjuk be, úgy önmagunkat és a közönséget is fél- 
revezető megállapításokra jutunk. Néhány példa felmérésünk tapaszta- 
lati anyagából erre vonatkozólag: 


Nyárádmagyaróson az olvasók száma (a könyvtári tagság alapján) 
1974-ben 1200, 1976 novemberében 213 személy volt. 


Ebből a 213 könyvtári olvasóból3 147 iskolai tanuló (őket nem vesz- 
szük figyelembe). A fennmaradó 66 személyből a háztartásbelieket, he- 
lyi értelmiségieket és idős nyugdíjasokat leszámítva, a könyvtári tagok 
között kb. 7–8 aktív mezőgazdasági dolgozót találunk. 


Makfalván az olvasók száma 1974 decemberében 448, ebből iskolai 
tanuló 227, munkás 92, földműves 90!, tisztviselő 39. Az 1976. október 
30-i felmérés szerint a község olvasóinak száma 117, ebből iskolai ta- 
nuló 90, tisztviselő 12, munkás 7, földműves 10! A falusi könyvtárak 
és könyvolvasók publicisztikai szintű megközelítése természetesen nem 
tart igényt a módszeres adatfeldolgozás szociológiai követelményeinek 
alkalmazására. A fenti két példa, Nyárádmagyarós és Makfalva eseté- 
ben azonban világosan mutat rá arra a meggondolkoztató tényre, hogy 
a falu jelen és jövő sorsára döntő tényezőként ható felnőtt paraszt- 
lakosság csak milyen kis arányban van jelen a község könyvtárának 
életében. Itt megint vissza kell térnünk arra, hogy a kérdés nem az: 
„hol vannak az olvasók”, hanem hogy hol vannak a falusiak, illetve hova 
lettek a falusi fiatalok. Mi a magyarázata annak, hogy általában a fa- 
lusi dolgozók és különösképpen a mezőgazdaság aktív, tevékeny részét 
képező mtsz- és állami gazdasági dolgozók számaránya állandóan és 
szinte már szimbolikussá csökkent. Mert miközben városi könyvtárakban 
a tagság állandó (sőt az 1976-os évben szokatlan arányú) emelkedését 
figyelhetjük meg, a falusi könyvtárak és olvasók helyzete egészen más 
tendenciát mutat. 


Maros megye 91 községi könyvtárára vonatkozó évek (1966–1977) 
adatai alapján a következő helyzetet kapjuk: 


Községi 
könyvtárak 


 
1966 1970 1972 1974 1975 1976 


kötetszáma 560 000 856 000 884 000 937 000 971 000 1 000 000 
fölött 


olvasói 
85 000 92 000 87 000 58 000 43 000 40 000 


körül4 


Ugyancsak meggondolkoztató az a kép, amely 17 Maros megyei 
község 387 magyar nemzetiségű falusi dolgozójának kulturális maga- 
tartását és azon belül a könyvhöz és az olvasáshoz való viszonyát fel- 
mérve tárul elénk (l. a táblázatot a 175. lapon): 


A könyvhöz, a könyvtárhoz való viszony és az olvasás iránti maga- 
tartás a fenti adatok alapján csak úgy értékelhető, ha a kapott száza- 
lékos eredményeket összehasonlítjuk az egész Maros megyét érintő sta- 


                                                
3 Ennyire csökkent az itteni olvasók száma két év alatt. 
4 Az 1976-os évre vonatkozólag a könyvtári olvasók számát a részleges adat- 


feldolgozás alapján számítottuk ki, az állandóan csökkenő tendenciát véve alapul. 
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Helység neve 
Könyvtári 


olvasó 
% 


Nem könyvtártag, 
de olvas rendszeresen 


% 


Rendszeresen 
olvas összesen 


% 


Negatív 
viszony 


% 
Mezőpanit 3,5 3,8 7,3 92,7 
Karácsonyfalva 4,1 2,9 7,- 93,- 
Dózsa György 5,3 4,1 9,4 90,6 
Ákosfalva 4,1 6,2 10,3 89,7 
Csíkfalva 5,1 3,9 9,- 91,- 
Székelyhodos 4,9 4,2 9,1 90,9 
Nyárádremete 6,1 5,8 11,9 88,1 
Szováta 12,7 3,5 16,2 83,8 
Nyárádmagyarós 1,1 1.9 3,- 97,- 
Havad 3,1 1,4 4,5 95,5 
Gyulakuta+Makfalva 5,1 4,9 10,- 90,- 
Marosvécs 8,2 3,1 11,3 88,7 
Gálfalva 5,9 3,4 9,3 90,7 
Görgényszentimre 3,1 2,8 5,9 93,1 
Gödemesterháza 1,1 0,9 2,- 98,- 
Nyárádtő 3,9 1,8 5,7 94,3 
Bátos 4,1 2,2 6,3 93,71 


tisztikai adatokkal. Mint láttuk, 1976-ban 40 000 körül mozgott a könyv- 
tári olvasók száma. Ennek a rétegnek nagy részét az iskolai tanulók 
képezik (80%), technikus, tisztviselő 8%, falun élő ipari munkás 2%. 
A falun élő és a falu mezőgazdaságában tevékenykedő parasztság ará- 
nya 10%. Konkrét számban kifejezve tehát 4000–4500 személyt tekint- 
hetünk a mezőgazdasági munkaerőből könyvtárolvasónak. De tovább kell 
mennünk és meg kell néznünk, hogy mit jelent 40 000 falusi olvasó 
és ebből 4000–4500 mezőgazdasági dolgozó a megye falusi összlakossá- 
gához viszonyítva. 


Maros megye lakossága 1975-ben mintegy 650 000 fő volt, ebből 
falun élő népesség 415 000 fő. A fent említett kb. 40 000 könyvtári ol- 
vasó ennek nem egészen 10%-át teszi ki. Ha azonban mélyebbre hato- 
lunk a falu struktúrájába és csak az aktív mezőgazdasági népességet 
(amely 1976-ban a megyében 127 000 fő volt), illetve annak ténylegesen 
dolgozó részét (az mtsz-ek, állami gazdaságok és a mezőgazdasági gép- 
és traktorállomások aktív munkaerejét alkotó mintegy 87 000 főt) vesz- 
szük számítási alapul, az ebben a kategóriában kimutatott 4000–4500 
olvasó részaránya mindössze 5,17%. 


Ezek után összevethetjük a 17 községből kiemelt mintafelvételi 
részre (387 magyar nemzetiségű dolgozó) vonatkozó olvasói adatokat, 
és megállapíthatjuk, hogy a megye összmintafelvételét képező népesség- 
hez viszonyítva nincsenek lényeges eltérések. Egyes községekben (Nyá- 
rádremete, Marosvécs, Gyulakuta, Székelyhodos) az eredmények az át- 


                                                
5 Átlag érték-számítást az összes fenti községekre vonatkozóan nem közlünk, 


hiszen a statisztikai átlagok egy ilyen kis csoportra vonatkoztatva csak igen durván 
és megközelítőleg adnák vissza a könyvtárolvasók, illetve az összes olvasók ará- 
nyát. 
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lagnál jobbak, más helységekben (Gödemesterháza, Nyárádmagyarós és 
Makfalva) az átlaghoz viszonyítva sokkal gyengébb olvasó-százalékot 
kaptunk. 


A felmérésünk szempontjából döntő kérdésre, nevezetesen arra, 
hogy az aktív mezőgazdasági népesség kultúrájában milyen helyet fog- 
lal el a könyv, a lehető legrészletesebb felmérés alapján adhattuk meg 
a választ. Talán nem árt ezeket a könyvtári olvasók alakulására vonat- 
kozó eléggé száraz és rideg világú adatokat az évről évre februárban 
megrendezett falusi könyvhónapok kapcsán közölt ünnepi írásokkal ösz- 
szevetni s az azután következőkben figyelmünket a – bizony nem ke- 
vés – tennivalókra irányítani. 


A falu irodalmi műveltségének forrásai 


Milyen utakon jut el a könyv a mai falusi olvasóhoz, honnan, mi- 
lyen forrásból merít az, aki lelki szomját könyvvel akarja oltani? A 
művelődés terén az anyanyelvű irodalmi műveltség ápolása és fejlesz- 
tése körül buzgólkodó feltétlenül szembetalálkozik a célhoz vezető utak 
és eszközök gyakorlati kérdéseivel. Ma falun négy alapvető forrás áll 
az irodalmi műveltségre vágyó olvasó rendelkezésére: a) a községi könyv- 
tár, b) a falusi könyvesbolt (illetve a falusi üzlet könyvrészlege), c) a 
családi (magán) könyvtár, d) a sajtó, a rádió, a televízió irodalmi műsora, 
valamint a színházak és mozik által bemutatott (irodalmi feldolgozásból 
származó) színjáték és film, a falusi művelődési otthonok színjátszó cso- 
portjainak bemutatásában sorra kerülő műkedvelő előadás. 


Az irodalmi műveltség e négy forrásának tájékán a ma oly diva- 
tos ökológiai vizsgálat módszerével élve, a következő vázlatos helyzet- 
képet kaptuk: 


1) Maros megye 91 községének könyvtárai már elhelyezésük, fi- 
zikai állapotuk szempontjából is tükrözik a könyv „társadalmi-kulturális 
státusát”. Általános törekvés, hogy mindenütt a községközpontban, tehát 
jól megközelíthető helyen, tágas, tiszta és jól fűthető helyiségben he- 
lyezzék el a könyvtárat. Vannak községek (Nyárádmagyarós, Makfalva), 
amelyeknek könyvtári helyiségei bátran vetekedhetnek bármelyik vá- 
rosi könyvtáréival. Vannak viszont községek (főleg a Mezőségen, vagy 
a Maros felső folyása mentén), ahol még igen sokat kell tenni azért, 
hogy illő hajlékot kapjon a könyv. A könyvtárak állományának vizs- 
gálata nem tartozott feladataink közé, ebben a vonatkozásban mégis 
meg kell jegyeznünk, hogy ez is alapos megújításra szorul. A könyvek 
kétharmada nagyon régi kiadás, és ez meglátszik a könyvállomány fi- 
zikai állapotán is (legalább egynegyede kopott, elrongyolódott, agyonla- 
pozott, egyszóval tönkrement könyv). 


Szólnunk kell azonban a könyvtári személyzetről, amelynek igen 
fontos szerepe lehet az olvasási kedv felkeltésében és irányításában. 
1974-ben Maros megyében is megszűntek a függetlenített községi könyv- 
tárosi állások. A munkakört jelenleg – átmeneti megoldásnak tekint- 
hetően – önkéntes és tiszteletdíj alapján honorált személyek látják el. 
A könyvtárosok kétharmada önkéntességre felkért pedagógus, aki havi 
csekély tiszteletdíjért legfeljebb a megyeszékhelyről küldött könyvcso- 
magok átvételét és leltározását, az olvasók statisztikájának elkészítését 
végzi el. Az önkéntes könyvtárosok egyharmada mtsz-könyvelő, pénz- 
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táros, raktárnok és más alacsony képzettségű, jószándékú, de könyvtá- 
rosi képzettség nélküli személy. Ezek egy része szintén elvégzi a falura 
küldött könyvek leltárba vételét és polcra is rakja a könyveket. Az ol- 
vasó-szervezés és -szolgálat aktív funkciói azonban mindkét kategóriá- 
nál egyre inkább háttérbe szorulnak. Sajnos olykor a legelemibb könyv- 
tárosi teendők is ellátatlanok: felméréseink során nem volt ritka az sem, 
hogy hónapokig hevertek (polc híján a földön) a megyeközpontból le- 
küldött kibontatlan könyvcsomagok. Ez a helyzet az elsődleges magya- 
rázata annak, hogy miközben a könyvállomány az utóbbi 10 év alatt 
megkétszereződött, az olvasók száma az 1970-es tetőzés után több mint 
felére (43,5%) süllyedt. 


2) A falusi szövetkezeti hálózat keretében létesült könyvesboltok, 
könyveladási részlegek már önmagukban is a falu kulturális felemel- 
kedésének jelentős lehetőségei. Egyetlen kifogásolható tényező az, hogy 
a falusi szövetkezeti kereskedelemben a könyv maga is áru. Ez önma- 
gában nem volna baj, hiszen a könyveladás a világon mindenütt a piaci 
kereslet és kínálat törvényei alapján alakul. A szövetkezeti áruforgalom 
szerkezetében azonban, ahol minden árunak hasznot hozó fajsúlya van, 
nem érvényesülhetnek a könyvpiac sajátos törvényei, s ez teszi a könyv 
helyzetét kritikussá. A könyv forgalmi fajsúlya és jelentéktelen pénz- 
ügyi nyereséget hozó volta miatt mint árucikk a közszükségleti, tartós 
fogyasztási javak, lakásberendezési, ruházati és luxuscikkek végtelen so- 
rában számításba sem jöhet. A falusi boltkezelőknek a könyv inkább te- 
her, mint bevételi forrás. Emiatt porosodik oly gyakran valahol az üzlet, 
a raktár mélyén, sokszor kibontatlanul és eladatlanul. Kellő hozzáértés 
nélkül nyilván nem lehet könyvforgalmat elvárni. Nem elhanyagolható 
tényező az sem, hogy az árukiosztás központi jellege a könyvellátásban 
is érvényesül, s a falusi könyvellátás rendelő-elosztó szervei sokszor 
nem veszik kellő módon figyelembe az illető vidék településszerkezeti, 
foglalkozási, etnikai, nyelvi sajátosságaiból eredő különféle igényeket és 
kívánalmakat. Így aztán, még ha a legjobb szándékkal és hozzáértéssel 
közeledne is a boltos a könyvek eladásához, ha azok nem felelnek meg 
a helyi lakosság igényének és keresletének, nem tudja őket el- 
adni. (Emiatt sok városról falura vetődött értelmiségi meglepetten fe- 
dez fel értékes és jó könyveket, amelyekhez városon egyáltalán nem 
lehet hozzájutni.) Hogy hol állunk a könyveladás civilizált megszerve- 
zése és kulturális eszközökkel való alátámasztása terén, elég ha csupán 
annyit jegyzünk meg, hogy egy Maros megyei község áruforgalmában 
átlag 2–3 millió lejt tesz ki az évi italforgalom, míg a könyv legjobb 
esetben 8–10 ezer lejt. Összehasonlításul azonban nem árt megjegyez- 
nünk, hogy a szakértő és a helyi körülményeket gondosan mérlegelő 
szövetkezeti könyvellátással kimagasló eredményeket is lehet elérni. Csak 
a Hargita megyei szövetkezeti központ könyvforgalmi adataira hivatkoz- 
zunk. Ez a Gyergyószentmiklós központtal működő részleg 1971–1973 
közötti könyvforgalmát 1 194 300 lejről 2 369 300 lejre emelte; ez az 
egy főre eső könyvvásárlásban évi 5,61 lejről 11,09 lejre való emelke- 
dést mutat. Ezekhez a számokhoz nem szükséges semmilyen kom- 
mentár. 


3)  Ha valakit meg akarunk ismerni és otthonában felkeressük, min- 
den bizonnyal könyvtára az, amely sok mindent elárul róla. Számunkra 
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lényeges kérdés hogy a falusi családok könyvei milyen mértékben mu- 
tatnak utat a falusi ember lelkivilága, szellemi igénye és ízlése felé. 
Helyzetfelmérést végeztünk 1267 családban. A felállított mérték (legke- 
vesebb 5 jó könyv) alapján 391 családban találtunk könyvállományt. A 
falusi családok közel 30 százalékában tehát van valamelyes könyv. Ez az 
arány sokkal jobb, mint a falusi olvasók már említett 10, illetve 5%-a. 
Minden 100 falusi családból 30 – ez már valami. 


A 391 család házi könyvtáraiban lévő könyvmennyiség részletező 
képe a következő: 


5–10 könyv található a családok 40%-ánál 
10–30 30%- „ 
30–50 15%- „ 
50 könyvnél több 15%- „ 


Ez utóbbi csoportban egy család könyvállománya sem közelítette meg 
azonban a 100-at. A saját könyvvel rendelkező családok 80%-ában a 
könyv nem a szülők, hanem az iskolás gyermekek útján került be a 
családba. (Itt jelentkezik az oktatási rendszer fejlesztésének óriási ha- 
tása: a gyermek mint a család műveltségalakító tényezője!) A falusi 
család kiskönyvtára ma iskolai könyvek, ajándék- és jutalomkönyvek 
formájában gazdagodik. 


A könyvek elhelyezésének módja igen érdekesen mutat rá a könyv 
helyére a család szellemi életében. Ott, ahol még kezdetén tartanak a 
könyvek gyűjtésének és igen alacsony a család iskolai-kulturális szín- 
vonala, a könyveknek nincs meghatározott, kiszemelt helye. A felmérés 
alapján családi könyvtárnak minősített pár könyv konyhaszekrény te- 
tején, ládában, fiókok alján, mindenütt szétszórtan hever. Pl. a Szász- 
régen melletti Bátos községben egy elég jómódú falusi család ottho- 
nában a következő értéksorrendet találtuk: 1) televízió (mint a szoba 
dísze és legértékesebb darabja), 2) rádió (a falra erősített polcra kirakva), 
3) a falon szegre akasztva egymás mellett két karóra (ezt csak vasárnap, 
amikor templomba mennek vagy a városba utaznak, használják), 4) 
8 könyv, ebből 3 meséskönyv a konyhaszekrény fiókjában; 2 regény 
a szekrény tetején, és 3 népszerű kiadásban megjelent verskötet egy 
ruhásládában. Felületes szemlélőnek ez talán nem mond semmit. Ha 
azonban a falusi család, a mai átalakulóban levő család kulturális-szel- 
lemi értékrendjében beállott válságról beszélünk, akkor ez a prózainak 
tűnő kis momentum így is értelmezhető. Mi a régi és az új kultúra 
tárgyi elemeinek a sorsa falun? Ha eltekintünk a néprajzi kutatók és 
a falu pusztuló népművészetét felfedező turisták által keltett konjunk- 
turális helyzettől, ezek a tárgyak a legtöbb esetben valahol a padlás, 
a kamara zugaiban hevernek, mert nincs már sem használati, sem szim- 
bolikus értékük (szuszék, festett tányér, szapuló, guzsaly stb.). Mi a 
helyzet az új kultúra elemeivel és elsősorban a könyvvel? Sajnos nagy- 
jából ugyanaz, mint a régi parasztkultúra tárgyi elemeivel. Tehát: a ré- 
ginek már nincs értéke, az újnak (könyv) még nincs értéke. Ez az a 
kritikus pont, amikor a régi és az új kultúra elemei a már és a még 
ellentmondásos helyzetébe kerültek. 


Ugyanakkor diadalmasan betört a falu szellemi életébe a rádió és 
a televízió. A rádió szól, még ha nem is figyelnek oda, a tévét azonban 
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már nézik. Változás falun, úgy látszik, a pszichofiziológia legmélyebb 
törvényeit fogja tömeglélektani jelenséggé átalakítani. 


Az új kultúra irányába fejlődő tudatos magatartás és értékrend je- 
leit mutatják azok a családok, ahol már megtisztelő helyen van a könyv 
(tisztaszobában, kombinált-szekrény vitrinjében, vagy a toalett-tükör 
alatt lévő kis fiókos-polcos részeken). Ezeknek a családoknak az életében 
a könyv már részben a társadalmi-kulturális felemelkedés külső bizo- 
nyítéka. Előfordul az is, hogy rádöbbenünk: egyelőre még mutatóban 
vannak kitéve. Megvásárolták, hazahozták, elrakták szépen; az olvasás, 
a megismerés majd egy későbbi folyamat eredménye lesz. De lényeges, 
hogy az első lépés a kultúra, az irodalom felé megtörtént. A könyvtartó 
falusi pedig minden bizonnyal átalakul olvasó emberré. 


4) A modern tömegkommunikációs eszközök térhódítása falun sok- 
kal mélyebb, mint ahogy azt a felületes vizsgálat elárulhatná. Nem csu- 
pán a kulturális igények módosulásáról van szó. Ennél sokkal többről! 
A televízió, a rádió hatása módszeresen és napról napra szünteti meg 
a régi életmódra épülő parasztkultúra elemeit és alakítja ki (kezdetben 
lelki vágyakban, később konkrét elhatározásokban) a városi életstílus 
és kultúraigények átvételét. Kutatásunk meglepő eredménye ezen a té- 
ren mutatkozott meg: a falusi olvasó ma elsősorban nem a könyv út- 
ján, tehát nem a hagyományos gutenbergi úton, hanem elsősorban a 
modern tömegkommunikáció által kínált audio-vizuális lehetőség útján 
jut el a kulturális és irodalmi érdeklődés állapotába. Egyszóval a könyv 
és az olvasó kapcsolatában jelentkezett egy új és forradalmi elem, a 
kép és a hang. A televízió és a rádió nézője és hallgatója minőségileg 
egészen új helyzetben jut el az irodalmi érdeklődés világába. A televízió 
és a rádió irodalmi műsora oly nagy szolgálatot tesz és oly erős hatást 
fejt ki, hogy ezt feltétlenül figyelembe kell vennünk, s nem szabad 
az irodalmi érdeklődést, sőt magát az olvasás jelenségét is csupán a 
könyv és a hagyományos értelemben vett olvasó keskeny mezsgyéjére 
szorítanunk. Most már bátran állíthatjuk: a falusi ember és az irodalmi 
mű közé közvetítőnek beépülőben van a hang, kép, játék, mozgás, amely 
életeleven közelségbe hozza az írót és mondanivalóját. A film, a televí- 
zió, a rádió, a színház irodalmi műsorainak hatása a könyvek elolva- 
sása vagy visszautasítása felé is érvényesül. Megfigyeléseink alapján azt 
állíthatjuk, hogy ez a hatás intenzitásában a könyv helyettesítését is 
eredményezi, hiszen a látott-hallott színdarab, film, dramatizálás sok- 
szor erőteljesebb hatással van az olvasóra, mint maga az eredeti mű. 
Valószínű azonban, hogy ez az olvasói kultúra és ízlés kezdeti stádiu- 
mával magyarázható. Hiszen minden kiforrott olvasó tudja, hogy semmi, 
de semmi nem adhatja vissza, nem teremtheti meg azt a közvetlen sze- 
mélyes emberi élményt és kapcsolatot az íróval és nekünk szóló üze- 
netével, mint maga a mű és az olvasás. S az olyan filmek, mint az Egy 
magyar nábob, az Emberi színjáték, a Szép remények; vagy színdarabok, 
mint a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Úri muri, Egy lócsiszár virág- 
vasárnapja megtekintése után érezhető a Jókai-, Balzac-, Dickens-, Mó- 
ricz-, Sütő-művek iránti érdeklődés hirtelen megnövekedése és aztán 
hirtelen megcsappanása. Felmérésünk idején pl. a Pillangó című film 
hódított olvasókat M. Charriére kalandos életregényének. (Itt most csak 
egy zárójelben szeretnénk megjegyezni, hogy ezért volna különös jelen- 
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tősége a tévé-műsorok és a könyvkiadás, illetve a falusi könyvtárosi 
szervező munka megfelelő összehangolásának.) 


Miután végignéztük az irodalmi érdeklődést kielégítő források vi- 
dékét, végezetül csak annyit kellene még mindezekhez hozzátennünk, 
hogy még nem divat e források körül forgolódni. Magyarán: a könyv 
még nem divat falun. De a helyi elöljáróságot képviselő személyek élet- 
módja, kulturális magatartása, elsősorban a falusi értelmiség életvitelé- 
nek kulturális-szellemi vonzóereje és presztízsértéke (a könyv és olva- 
sás terén) lényegesen meggyorsíthatja a falu irodalmi műveltségének ki- 
alakulási folyamatát. 


A falusi olvasó irodalmi érdeklődésének tartalma 


Ezek után feltehetjük a kérdést: Mit olvasnak Maros megye fal- 
vaiban? A felmérés egyik részét képező 17 község (51 falu 387 személy) 
magyar nemzetiségű falusi dolgozói által 1976-ban olvasott könyvek ki- 
értékelése során a következő műfaji megoszlás adódott: 


Műfaj Az olvasott 
könyvek száma % 


Szépirodalom (regény, vers, színmű) 702 60,0% 
Mezőgazdasági szakirodalom (főleg állattenyésztés, kertészet,   


szőlészet) 338 29,5% 
Társadalomtudományi-politikai művek (pártdokumentumok,   


politikai tömegkiadványok) 64 5,5% 
Tudományos ismeretterjesztés (népszerűsítő irodalom) 58 5,0% 
Összesen 1167 100,0% 


A ténylegesen olvasott könyvek műfaji besorolása után foglalkozási 
kategóriák alapján vizsgáltuk meg a különböző tárgyú könyvek irányába 
megnyilvánuló érdeklődés megoszlását: 


a) Milyen könyveket szeret olvasni? 
(100 falusi dolgozó válasza) 


 
Szép- 


irodalom 
Mezőgazdasági 
szakirodalom 


Társadalom- 
tudományi 


művek 


Tudományos 
ismeret- 
terjesztő 
művek 


Mtsz-földműves (mezei brigádtag) 11 5 2 4 
Állattenyésztési dolgozó 13 41 3 7 
Kertészeti-szőlészeti dolgozó 28 58 6 19 
Traktorvezető-mezőgépész 39 83 9 27 
Mtsz-brigádos 12 23 39 8 
Mtsz-elnök 14 25 41 7 
Agrártechnikus 61 96 19 38 
Összesen 168 331 119 110 


A fenti táblázat megoszlása érdekes összefüggést mutat ki a foglal- 
kozási szerkezet hierarchiájában való részvétel, a szakmai tevékeny- 
séggel járó műveltség és a szépirodalmi érdeklődés között. Minél igénye- 
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sebb és racionálisabb munkatevékenységet fejt ki egy személy a mező- 
gazdaságban (pl. mezőgépész, agrártechnikus), annál magasabb az ér- 
deklődési szintje a szaktudományi művek és az általános műveltségre 
való törekvést kifejező szépirodalom terén. 


Az mtsz-brigádosok és mtsz-elnökök szakmai és általános művelt- 
ségi szintje (mint a fenti adatok is mutatják) csak nagyon kevéssel tér 
el az mtsz-dolgozók tömegének a szintjétől. Meggondolkoztató tény ez, 
különösen ha figyelembe vesszük, hogy a mezőgazdaságban ma már 
elválóban van a fizikai és a szellemi munka. Kialakult a vezetők (brigá- 
dosok, elnökök) és vezetettek (mtsz-tagság) rétege. A mezőgazdasági 
munkát vezetők, irányítók formális kompetenciáját azonban sajnos nem 
támasztja alá megfelelő hozzáértést is biztosító szakmai és általános 
műveltségbeli törekvés! A hagyományos paraszti munkát végző mtsz- 
tagság magatartásával ellentétben viszont kiemelkedő a falusi traktor- 
vezetők-mezőgépészek kulturális és szakmai érdeklődése. 


A következő kérdéssel – Mi készteti ovasásra? – az olvasói ér- 
deklődés szakmai-foglalkozásbeli meghatározottságát, valamint a meg- 
kérdezett személyek motivációs struktúráját próbáltuk megismerni. Íme, 
100 megkérdezett mezőgazdasági dolgozó válasza: 


A válaszadó személy 


 Véleménye szerint a könyv  


segít a 
munkában 


kedvtelést 
nyújt 


hozzájárul a 
művelődés- 


hez 


megóv az 
unatkozás- 


tól 
Földműves (mtsz-tag) 7 78 4 11 
Állatgondozó 56 38 11 23 
Kertészeti-szőlészeti dolgozó 67 46 27 18 
Mezőgépész-traktorvezető 89 49 61 2 
Mtsz-brigádos, elnök 27 19 47 – 
Agrártechnikus 100 71 18 – 


A válaszadó személyek tetszés szerint egy vagy mind a négy lehet- 
séges motivációs választ megjelölhették, és ennek alapján kaptuk meg 
a fenti eléggé kifejező (érdeklődést befolyásoló) motivációs megoszlást. 
Megjegyezzük, hogy a kedvtelésből olvasók kivétel nélkül a szépiroda- 
lomra vonatkoztatva konkretizálták motivációjukat. 


Az 1976-ban elolvasott 702 szépirodalmi mű (100%) megoszlása a 
következő: 


 Mű % 
Regény 639 91 
Verskötet 28 4 
Mese (folklór-feldolgozás) 21 3 
Színmű 14 2 


Összesen 702 100 


A regény az összes szépirodalmi műfajok között uralkodó szerepet 
tölt be a falusi olvasók körében. A ténylegesen olvasott könyvek és 
elsősorban a szépirodalom műfajába tartozók megoszlásának objektív 
mérlegelése szempontjából azonban szükségesnek tartottuk még egy kér- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 182


dés beiktatását: A szépirodalom köréből milyen könyveket olvas legszí- 
vesebben? Erre a kérdésre kapott válaszokban a válaszadó személyek 
foglalkozási és (iskolai végzettséghez) kötött beosztását is figyelembe 
vettük. Az eredmény a foglalkozási szerkezet és a szépirodalmi művek 
iránti érdeklődés összefüggéseit jelzi: 


Foglalkozási csoportok 
Műfajok 


Klasszikus Modern Kortárs 
hazai Regény Vers Dráma Egyéb 


Mtsz-földműves 88,2 2,3 – 9,5 84,8 9,1 6,1 
Állatgondozó 90,9 1,1 – 8,0 81,2 8,8 10,0 
Kertészeti, szőlészeti dolgozó 87,1 3,5 – 9,4 82,7 7,9 9,4 
Traktorvezető, mezőgépész 77,4 6,3 – 16,3 81,3 9,2 10,5 
Mtsz-brigádos 83,9 1,9 – 14,2 82,9 7,0 10,1 
Mtsz-elnök 86,1 2,3 – 11,7 92,8 3,2 4,3 
Állategészségügyi technikus 66,9 7,6 1,1 24,4 52,8 37,2 10,0 
Agrártechnikus 72,6 6,4 1,7 19,3 71,1 10,0 18,9 
Agrármérnök 66,3 11,1 3,9 18,7 55,4 20,0 24,6 
Állami gazdasági főmérnök, vezető 70,0 10,0 2,8 17,0 58,2 21,7 20,1 


Amint a fenti táblázat eléggé összevont foglalkozási szerkezete is 
mutatja, a mai falusi társadalom egy erőteljes szakmai-iskolai és álta- 
lános műveltségbeli tagozódáson keresztül fog majd belépni az álta- 
lános homogenizálódás szakaszába. Egyelőre még ez a helyzet, sőt a 
differenciálódás (a mezőgazdaság gépesítése, racionalizálása kapcsán) erő- 
sebbnek ígérkezik az elkövetkező években. Minket azonban ennek a fog- 
lalkozási megoszlásnak most nem a társadalmi, hanem az irodalomszo- 
ciológiai jelentősége érdekel. A fenti foglalkozási szerkezetre épülő iro- 
dalmi érdeklődés három, alapjában jól elkülöníthető csoportra osztható: 
a) mtsz-földműves, állattenyésztő, -gondozó, kertészeti-szőlészeti mun- 
kások, valamint mtsz-brigádosok és -elnökök, b) a mezőgazdaságban dol- 
gozó középkáderek és c) a felsőfokú végzettségű agrárszakemberek. Az 
a) csoport a regény és általában a klasszikus irodalom iránt érdeklő- 
dik, a vers és dráma, mint látjuk, figyelembe nem vehető mennyiség 
ennél a csoportnál. A b) csoport megoszlása valamivel kiegyenlítettebb, 
itt már jelentkezik az ízlés változatossága. A legkifejezőbb azonban a 
c) csoport, amelyben a tagok érdeklődése a modern, a klasszikus és a 
hazai kortárs irodalom felé már önmagában is a tudatos választás jele. 
Ezzel kétségtelenül igazolódik az a tétel is, hogy a magasabb kulturális 
szint, a magasabb műveltség egyben a magasabb irodalmi érdeklődés és 
kifinomultabb ízlés feltétele. 


Igen meggondolkoztató jelenség a hazai kortárs magyar irodalom 
iránti gyenge (6,1) érdeklődés a mezőgazdasági dolgozók tömegét ké- 
pező mtsz-földművesek körében. Valamivel jobb a helyzet az agrár szak- 
emberek csoportjában. Úgy látszik, a kortárs irodalom világa, formája, 
nyelve, stílusa inkább megközelíthető a magasabb műveltségű és isko- 
lázottságú olvasók számára, mint az egyszerű földművesnek. 


A negatív előjelű ellenőrző kérdésre: Miért nem akar mai szép- 
irodalmat olvasni?, legfőképpen az a válasz hangzott el, hogy „nem ért- 
hető”. Az egyszerű, többnyire 4–5 elemi iskolai végzettségű paraszt- 
ember gondolkodásában, képi és nyelvi világában (legalábbis az adott 
válaszok alapján) nagyon nehezen tud fogódzót találni a modern re- 
gényirodalom, de általában minden modern kísérletezésre alapuló szép- 
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irodalmi írás. Ezért fordul szívesebben a falusi olvasók e csoportja, ha 
már mindenáron olvasni akar, Jókai vagy ha lehet, még szívesebben 
valamilyen könnyű, sekélyes színvonalú kalandregény felé. 


Tanulságos a teljesen negatív válaszok indoklása is: 


Nincs erre időm  90% 
Fáradt vagyok  60% 
Nem értem  20% 
Egyáltalán nem szeretek olvasni  10% 


Az olvasóréteget kitevők 90%-a múlt századi magyar klasszikus írók 
nevét és műveit tudja idézni, a mai kortárs írókat alig vagy egyáltalán 
nem ismeri. (Kivételt képez Makfalva, ahol az 1976 nyarán rendezett 
irodalmi találkozó során szép számmal vettek részt helybeli falusiak 
is, és ezek már Király László, Kiss Jenő, Horváth István, Hajdu Győző, 
Sütő András nevét úgy ejtik ki, mintha falujukbéli jól ismert sze- 
mélyekről volna szó. Ez már mindenesetre biztató jel.) Marad azonban 
a szomorú tény, hogy minden 100 olvasó közül csak 8–9 olvas ma élő 
kortárs írótól. 


A mintafelvétel tagjai által 1976-ban olvasott és megjelölt köny- 
veket a következőképp csoportosítottuk: I. Klasszikus magyar irodalom, 
II. Világirodalom és III. Hazai (kortárs) magyar irodalom. 


I. Az 1976-ban olvasott klasszikus magyar irodalom művei 


Sor- 
rend Szerző Gyakori- 


sági szám Az olvasott művek címe Az olva- 
sók száma 


1. Jókai Mór 117 Az arany ember 37 
   Egy magyar nábob 30 
   A kőszívű ember fiai 12 
   És mégis mozog a föld 10 
   A lőcsei fehér asszony 10 
   Szegény gazdagok 8 
   Fekete gyémántok 7 
   A névtelen vár 2 
   Gazdag szegények 1 


2. Mikszáth Kálmán 76 Szent Péter esernyője 26 
   Különös házasság 15 
   Elbeszélések 13 
   A Noszty fiú esete Tóth Marival 10 
   Beszterce ostroma 8 
   Beszélő köntös 4 


3. Gárdonyi Géza 43 Egri csillagok 31 
   A láthatatlan ember 8 
   Isten rabjai 4 


4. Móricz Zsigmond 41 Légy jó mindhalálig 28 
   Sárarany 9 
   Betyár 4 


5. Arany János 27 Toldi 19 
 


6. 
  Költemények 8 
Petőfi Sándor 19 Költemények 19 


7. Kemény Zsigmond 17 Zord idők 11 
   Rajongók 5 
 


8. 
  Özvegy és leánya 1 
Eötvös József 15 A falu jegyzője 13 


   Magyarország 1514-ben 2 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 184


II. Világirodalom 


Sor- 
rend Szerző 


Gyako- 
risági 
szám 


Az olvasott művek címe 


1. J. Verne 31 Kétévi vakáció 
  A rejtelmes sziget 
   80 nap alatt a föld körül 


2. L. Tolsztoj 29 Háború és béke 
   Anna Karenina 


3. A. J. Cronin 18 Réztábla a kapu alatt 
4. E. Bronte 13 Üvöltő szelek 
5. D. Defoe 11 Robinson Crusoe 


Ezenkívül 10-es gyakorisági szám alatt említik a következő műve- 
ket: V. Hugo: A párizsi Notre-Dame, A nyomorultak; G. de Maupassant: 
Egy asszony élete; Al. Dumas: Fekete tulipán; E. Hemingway: Akiért 
a harang szól, Búcsú a fegyverektől; Salinger: Zabhegyező; Saint-Exu- 
péry: A kis herceg; W. Shakespeare: Romeo és Júlia; M. V. Solohov: 
Csendes Don. 


A világirodalomból vett olvasmányok nagy része is azt tanúsítja, 
hogy a falusi közönség általában a regény, a kalandos és romantikus 
történet iránt érdeklődik. A világ, amely ezekben feltárul, idegen tőle, 
bennük elsősorban az érdekességet, a regényességet, az izgalmat keresik. 
Itt említjük meg, hogy ma már a könyvsiker a falusi olvasó horizont- 
jáig menően érezteti hatását. Egy 1976-os felmérésben például az első 
helyezést H. Charriére Pillangó című könyve érte el. 


III. A hazai szerzőktől 1976-ban olvasott könyvek gyakorisági sor- 
rendjét a következő táblázat tünteti fel (műfaji besorolás nélkül): 


Sor- 
rend Szerző Gyakori- 


sági szám Az olvasott művek címe Az olva- 
sók száma 


1. Sütő András 70 Anyám könnyű álmot ígér 59 
  


Tamási Áron 
 Rigó és apostol 11 


2. 66 Ábel 46 
   A bölcső és környéke 10 


3. Dávid Gy.–Mikó I.  49 Petőfi Erdélyben 49 
4. Vita Zsigmond 31 Jókai Erdélyben 31 
5. Huszár Sándor 28 Esős délutánok a Tarka Ökörben 28 
6. Szilágyi István 11 Kő hull apadó kútba 11 
7. Fodor Sándor 9 Büdösgödör 5 
   Krónika 4 


8. Bálint Tibor 8 Zokogó majom 8 
9. Veress Zoltán 5 Szeptember 5 


10. Gáll Ernő 4 Tegnapi és mai önismeret 4 
11. Hajdu Zoltán 3 Versek 3 
12. Kiss Jenő 3 Versek 3 
13. Szabédi László 3 Versek 3 
14. Horváth István 3 Versek 3 
15. Szemlér Ferenc 3 Versek 3 
16. Gellért Sándor 3 Versek 3 
17. Horváth Imre 3 Versek 3 
18. Szilágyi Domokos 3 Versek 3 
19. Herédi Gusztáv 2 Késő bánat 2 
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A fenti táblázatban feltüntetett művek és szerzők sorrendje – 
hangsúlyozzuk – nem minőségi, hanem mennyiségi viszonylatokat, ol- 
vasásstatisztikai gyakoriságot fejez ki! 


A fent jelzett olvasási gyakorisággal kapcsolatosan nem szándék- 
szunk semmilyen ítéletet alkotni. Két ok miatt. Először is, mert nem 
a műbefogadás kérdése, hanem ennek társadalmi dimenziói érdekel- 
nek. Másodszor, mert a falusi olvasók esetében valójában nem beszél- 
hetünk kiválasztásról, ők többnyire a kéznél levő, tehát a faluba el- 
jutó, vagy a szó szoros értelmében a polcon a könyvtáros keze ügyébe 
kerülő könyveket viszik haza olvasásra. A könyvek kiválasztása, az íz- 
lés és értékelés, de általában az egész műbefogadás kérdése olyan ben- 
sőséges – nemcsak szociológiai, hanem irodalomlélektani – megközelí- 
tést is igényel, amelyre kutatásaink alapján nem vállalkozhattunk. 


* 


Felmérésünk adatainak közlésével csupán az első lépést tettük meg 
a mai falu irodalmi műveltségének megismerése irányában. Kétségtelen, 
empirikus adatgyűjtésre, konkrét szociológiai kutatásra van itt szük- 
ség. De az empíria bármennyire is az élet valóságát tárja fel, még nem 
mutatja meg a konkrét helyzetelemzésből kikövetkeztethető általános, 
elvi, elméleti összefüggéseket. 


A romániai magyar kultúra összefüggésrendszerén belül az irodalom 
és elsősorban a szépirodalom társadalmi kihatásait próbáltuk felkutatni 
a közösségi életünk gerincét alkotó földműves nép szellemi életében. 
E réteg társadalmi és össznemzetiségi súlya, gazdasági szerepe eléggé 
feltárt terület. Irodalmi műveltségének megismerésével, a könyv és az 
olvasás dimenzióiban, átfogó méretekben még adósak vagyunk. Pedig 
a könyv nyelvünk, kultúránk nélkülözhetetlen része, közösségi önisme- 
retünknek, kultúránk megújhodásának forrása. Nem közömbös, hogy 
mennyiben tudatosodik e kettős funkció társadalmunk minden rétegé- 
ben. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 262


VOFKORI LÁSZLÓ 


A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS A VÁROSIASODÁSI FOLYAMAT 
AZ UDVARHELYI-MEDENCÉBEN 


Az urbanizáció hatását az Udvarhelyi-medence falvainak szerkezeti 
átalakulásaira a szociálgeográfiai módszer segítségével igyekszünk be- 
mutatni. A városiasodás, az urbanizáció vizsgálatánál a nagyságrendi 
(lélekszámnagyság), településfejlődési (népességfejlődés), foglalkozás- 
megoszlási (az aktív keresők alapján), a funkcionális (jellegvizsgálat) és 
a morfológiai aspektusokat vettük figyelembe, melynek eredményeként 
kirajzolódik a falusi térség településeinek fejlődési iránya, szoros ösz- 
szefüggésben a városok fejlődési tendenciáival. 


I. AZ APRÓFALVAS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT SAJÁTOSSÁGAI ÉS ÁLTALÁNOS 
DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEK AZ UDVARHELYI-MEDENCÉBEN 


1. A településhálózat általános képe 


A XVI. század közepéig nagyvonalakban kialakult e vidékre ma 
is jellemző településhálózat, amely összetevő egységeiben egészen nap- 
jainkig alig változott. A településhálózat nagyságrendi összetétele az Ud- 
varhelyi-medencében 1786–1977 között a következő képet mutatja: 


Nagyságrendi csoportok 1786 1830 1900 1930 1941 1956 1966 1968 1977 


250 alatt 36 27 13 12 12 37 40 43 47 
251–500 42 36 30 28 27 33 38 35 30 
501–1000 20 26 38 34 32 35 37 28 28 
1001–2000 6 16 15 14 17 17 11 13 16 
2000-nél nagyobb 1 2 10 11 12 9 9 7 5 
falu 105 107 106 99 100 131 135 126 126 
város 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
Összesen 106 108 107 101 102 133 137 129 129 


A koraközépkori időkből örökölt aprófalvas településekből és a 
hosszú, keskeny szántóparcella-kötegekből fokozatosan alakultak ki a 
halmazos, illetve a szalagtelkes falvak. E falvak korai elszigeteltsége 
nem tartott sokáig. A mezőgazdaság fejlődésével, az irtványfalvak növe- 
kedésével egyre jobban jelentkezik az az igény, hogy a főútvonalakat 
jobban megközelítsék, s ezáltal sok falunak megváltozott gazdaságföld- 
rajzi helyzete, forgalmi fekvése. E vidéken a legtöbb falu esetében te- 
lepüléskontinuitással lehet számolni, így a településállomány alig mu- 
tat lényeges változást, a települési szerkezet is majdnem ugyanaz. Még 
a leégett falurészek is újjáépültek (Zetelaka, Sófalva, Etéd stb.). 


Székelyudvarhely és Székelykeresztúr városok elősegítették a te- 
lepülések gazdasági-funkcionális együttműködését, függetlenül a nagy- 
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ságrendi viszonyoktól. Így a századfordulótól kezdve a településháló- 
zat fogalma e vidéken is egy térbeli és funkcionális viszonyt fejez ki. 


A vizsgált terület az egykori Udvarhely-rajon (2253 km2), mely 
34,1%-át teszi ki a mai Hargita megye területének. A megye lakossá- 
gának 1/3-a e területen él. Viszonylag elég magas munkaerőpotenciállal 
rendelkezik (52,7 lakos/km2, 41,9% városi népesség 1977-ben), kis és 
közepes nagyságú városokkal. A mezőgazdaság ma is a legfontosabb nép- 
gazdasági ág. 


Az 1968-as területi-adminisztratív átszervezéskor a települések szá- 
ma 135-ről 126-ra csökkent. Etéd és Korond néhány szórványtelepülését 
törölték a helységnévtárból, egyes falvakat ugyanakkor Székelyudvar- 
helyhez, Vlahicához, illetve Lövétéhez csatoltak. Ma e vidék település- 
hálózata három városból (Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Vlahica) 
és 126 falusi településből áll, melyből 4 falu városi alárendeltségű, 14 
falu a két municípiumi peremközséghez (Felsőboldogfalva és Fenyéd) 
tartozik, míg 108 falu 19 községközpont körül tömörül. Jelenleg egy 
városra átlag 7 község jut, egy községre átlagosan 5,8 falu. A községek 
igazgatási kötelékében 2–14 falu is szerepel. Siménfalva például 14 falut 
irányít, nyolc község pedig 8–8 falut ölel fel, melyek gazdasági-adminiszt- 
ratív irányítása eléggé nehézkes. 


A népesség területi átrendeződése a meglévő regionális demográfiai 
különbségek mellett a falusi településhálózat változásait idézte elő. Így 
megváltozott a települések lélekszáma és a népességnek a települések 
egyes nagyságcsoportjai közötti megoszlási aránya. A települések nagy- 
ságrendi kategóriáiból kitűnik, hogy területünkön 1977-ben túlnyomó- 
részt az apró, kis és közepes települések fordulnak elő, melyek összesen 
e vidék össztelepüléseinek 83,4%-át teszik ki. A nagy lélekszámú te- 
lepülések 12,7%-kal, míg a legnagyobb falvak csupán 3,9%-kal szere- 
pelnek: 


Nagyságrendi csoportok 
Falusi települések  Lakosság 
száma % száma % 


1966 1977 1966 1977 1966 1977 1966 1977 
250 lakos alatt 40 47 29,6 37,3 4878 6418 5,8 8,5 
251–500 lakos 38 30 28,2 23,8 14067 11452 16,6 14,8 
501–1000 lakos 37 28 27,4 22,2 26084 18865 30,9 24,5 
1001–2000 lakos 11 16 8,2 12,7 15671 21880 18,5 28,4 
2000-nél több 9 5 6,6 3,9 23860 18427 28,2 23,8 
Összesen 135 126 100,0 100,0 84560 77109 100,0 100,0 


A fenti táblázatból az is kitűnik, hogy a nagyságrendi szerkezet 
változásának tendenciája az alsóbb fokozatok (kis- és aprófalvak) felé 
irányul. Az aprófalvak mai térbeli elrendeződése egyrészt a természeti 
viszonyokkal – főként a domborzattal, talajjal – való szoros kapcsoló- 
dásukra utal. Másrészt előfordulásuk területének sajátos történeti fejlő- 
dési adottságaira. A középkori eredetű településhálózat e falusi térségen 
maradt fenn viszonylag változatlanul a legtovább. A helyi birtokviszo- 
nyok gátolták az agrártársadalmi keretek között oly jelentős életképes 
paraszti gazdaságok nagyobb tömegű kialakulását. Ezen falvak többsége 
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„forgalmi árnyékban” – úttól, vasúttól távol – fekvő, ami nagyfokú 
fejlődésbeni hátrányt jelent számukra. 


Hogy a falusi települések nagyságrendi viszonyai mennyiben függe- 
nek össze területi (tájegységenkénti) tényezőkkel, azt a következő – 
ugyancsak az 1966-os és 1977-es adatokat tartalmazó – táblázat érzé- 
kelteti: 


 250 lakos 
alatt 


251–500 501–1000 1001–2000 2000-nél 
több Földrajzi tájegység       


 1966 1977 1966 1977 1966 1977 1966 1977 1966 1977 
Vulkáni platóvidék 8 10 3 3 3 3 – 1 4 1 
Dombközi medencék 8 8 14 8 14 9 8 12 5 4 
Hegylábi dombvidék és           
alacsony medencék 24 29 21 19 20 16 3 3 – – 
Összesen 40 47 38 30 37 28 11 16 9 5 


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az apró- és kisfalvak 
száma lényegesen nem változott az utóbbi időben, jóllehet népességszá- 
muk stagnál, illetve csökkenő tendenciájú. A népességfogyás szerkezetét 
az elvándorlás és az elöregedés huzamosabb időre meghatározza. Így az 
Udvarhelyi-medence és környékének településhálózata, annak nagyság- 
rendi szerkezete átalakulásban van: egymás mellett zajlik a népesség 
tömörülési folyamata, valamint a településállomány egy részének elap- 
rózódása és egyben „leépülése” is. 


A nagy lélekszámú települések a vulkáni platóvidék és a hegy- 
aljai medencék érintkezésénél csomósodnak (Parajd, Korond, Zetelaka, 
Kápolnásfalu, Lövéte). Általában a mezőgazdaság mellett a gazdasági 
életben jelentős helyet foglal el a kistermelő ipar, háziipar, míg a pla- 
tóvidék településeinek életében az erdőkitermelés és az állattenyész- 
tés szerepe egyre nő. A nagy lélekszámú falvak (óriásfalvak), mint pl. 
Parajd életében előnyös vonás, hogy közvetlen vidékük vonzásközpont- 
jaivá váltak, s központi funkcióik révén, az alapvető ellátmányi (inf- 
rastrukturális) szint kellő biztosításával napirendre kerülhet városi 
rangra emelésük. Ugyanakkor az eléggé nagy kiterjedésű mezőgazda- 
sági határ (külsőség) életre hívta a szórványtelepüléseket, melyek egy- 
ben a település- és területrendezés egyik sajátos problémáját képezik. 
Elég gyakori eset, hogy a lakosság „kétlaki” módon üli meg a telepü- 
léseket, azaz a szórványtelepülésben (tanyák) élők a csoportos tele- 
pülésben (falu vagy községközpont) is rendelkeznek lakóhellyel, családi 
lakással. 


A domborzatilag tagolt, viszonylag kedvezőtlen természeti adott- 
ságú kis települések mellett szembetűnő a városok hiánya. Székelyud- 
varhely municípium, Székelykeresztúr és Vlahica városok a városhierar- 
chia egyes alacsonyabb fokozatait képviselik, és közvetlen vidékük szá- 
mára központi funkciókat töltenek be. Ezek a városok mint régióköz- 
pontok jöhetnek számításba, a környező falusi térség településeinek 
sűrű hálózatával. Ugyan földrajzi helyzetük és a kialakult funkcionális 
szerepkörük tekintetében nagyban hasonlítanak egymáshoz, mégis egyen- 
ként vizsgálva sajátos vonásokat fedezhetünk fel a területi munkameg- 
osztás fejlettsége, a gazdasági, kulturális, egészségügyi és kereskedelmi 
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élet terén. Gazdasági funkcióikat tekintve a vegyes termelésű városok 
sorába sorolhatók. 


Az előbbiekből megállapítható, hogy az Udvarhelyi-medence és köz- 
vetlen környéke településhálózatát a történelem során kialakult város– 
falu–szórvány települési rendszer jellemzi a maga aránytalanságaival, 
ami nem utolsó sorban az ipar késő fejlődésének a következménye. A 
felszabadulás után a szocialista építés időszakában, de különösen 1968 
után az iparosítás elősegítette e vidék erőteljes és sokoldalú fejlődését. 
Az iparosítással párhuzamosan a mezőgazdasági nagyüzemek, állami gaz- 
daságok és mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiépítése magával hozta 
a népesség foglalkozás szerinti átrétegződését is. 


A jelenlegi településhálózatot a következő főbb vonások jellemzik: 
– a települések 83,4%-a 1000 lakosnál kisebb és ebben él a vizs- 


gált terület lakosságának 47,7%-a. A falvakból a városokba, városias 
településekbe való átköltözések fokozódásával nő a kis lélekszámú tele- 
pülések csoportja; 


– a három város lakossága – a hozzátartozó peremközségek lakos- 
sága nélkül – az összlakosság 35,8%-át teszi ki; 


– a településhálózat túlzottan felaprózott, aránytalan, noha a na- 
gyobb települések aránya – mint láttuk – növekvőben van. Nagy- 
vonalakban megállapítható, hogy a települések jelentősége egyenes 
arányban van nagyságrendiségükkel és fordított arányban a gyakorisá- 
gukkal. A nagyságrendi viszonyok okainak feltárása elvezet a település- 
típusok kérdéséhez (jelen tanulmányban nem foglalkozunk vele), ugyanis 
a nagyságrendiség növekedése nagyjából párhuzamos a település gazda- 
sági és funkcionális jellegének differenciálódásával; 


– jelentős helyet foglal el a törpe- és kisfalvas (500 lakoson aluli) 
települési szerkezet. A forgalmi fekvés, a falvaknak a három várossal 
való közlekedési viszonyai kapcsán említjük meg, hogy az ún. forgalmi 
árnyékban fekvő falvak az elnéptelenedés irányába mutatnak; 


– a nagyfalvas települési tájszerkezetet a hegyalja (a platóvidék 
lábánál elterülő) települések képezik, melyek éppen a különböző gazda- 
sági profilú vidékek találkozásánál (medencesor) alakultak ki a hozzá- 
tartozó tanyás települési tájjal, ahol a juhászat és az erdőgazdálkodás 
kerül előtérbe; 


  a falusi települések túlnyomó része mezőgazdasági jellegű és ezek 
az egész Udvarhelyi-medence területét behálózzák. A településhálózat 
legsűrűbb a Küküllők dombvidékén; 


– a falusi települések morfológiai felépítésében (amely a beépítés 
jellege, alaprajzi elrendeződése, a település szerkezete alapján határoz- 
ható meg) eltérő jellegű típusok különíthetők el. A falvak település- 
formáinak, morfológiai képének, alaprajzának kialakulásában jelentős 
szerepet játszott a domborzat, s emellett a forgalmi tényező, megha- 
tározva a települések alakját (pl. útifalu, keresztutcás falu stb.). Az 
utcahálózat, a telekbeosztás adta alaprajz és a külsőségek birtoklási 
módja által megszabott határbeosztás nyomán megtaláljuk a halmazos 
(Zetelaka, Lövéte), szalagtelkes (Máréfalva), teleklábas (Betfalva) elren- 
deződésű falvakat. Külön típust képviselnek a többutcás (Parajd), ker- 
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tes (Kányád), csűrös (Petek) falvak. Megvannak a magános (tanya) és 
kisebb csoportos települések (bokortanya) változatai is (pl. Békástanya, 
Pálpataka, Fenyőkút, Szencsed, Kirulyfürdő stb.). 


2. A népességszám alakulása a népszámlálások tükrében (1869–1977) 


A vizsgált terület népességének tényleges szaporodását (fogyását) az 
Udvarhelyi-medencében az egyes népszámlálások között az alábbi táb- 
lázat tünteti föl: 


 
A népesség 


száma 


Tényleges szaporodás (+) vagy fogyás (–) 
Év a két népszámlálás között évi átlagban 


 szám szerint %-ban szám szerint %-ban 
1869. XII. 31. 78 520 – – –  
1880. XII. 31. 81 192 +2072 +2,6 +188,3 0,2 
1890. XII. 31. 87 241 +5649 +6,9 +564,9 0,6 
1900. XII. 31. 94 965 +7724 +8,8 +772,4 0,8 
1910. XII. 31. 102 581 +7616 +8,0 +761,6 0,8 
1930. XII. 29. 99 032 –3549 –3,4 –177,4 –0,2 
1941. VI. 31. 108 776 +9744 +9,8 +885,8 0,8 
1956. II. 21. 103 488 –5288 –4,8 –352,5 –0,3 
1966. III. 15. 108 746 +5258 +5,1 +525,8 0,5 
1977. I. 5. 118 826 +3926 +3,3 +356,9 0,2 


Az első hivatalos népszámlálás idején (1786) a vizsgált terület la- 
kosságának száma 47 667 volt. A táblázatból kitűnik a népesség szá- 
mának töretlen fejlődése 1910-ig, amikor elérte a 102 581 főt. Az eltelt 
közel 125 év alatt a vizsgált terület népessége 55 144 fővel növekedett, 
azaz a népesség száma megkétszereződött. A népesség növekedését las- 
sította a születések arányának időszakonkénti csökkenése, de főleg a kü- 
lönböző intenzitással jelentkező kivándorlási mozgalom. Az 1873. évi na- 
gyon súlyos kolerajárvány növelte a halandóságot és a két világháború 
veszteségei szintén a népesség számának jelentős csökkenéséhez vezet- 
tek. A XX. század harmadik évtizedében a népszaporulat megcsappant, 
a tényleges fogyás 1930-ban évi átlagban 177 fő, majd 1956-ra a mély- 
pontra süllyed évi 352 fő veszteséggel. 1966–1977 között a lakosság 
évi átlagos növekedése 356 lakos. 


A lakosság számának jelenkori alakulását vizsgálva a nagyságrendi 
kategóriák tükrében megállapítható, hogy az 1966–1977 közötti népes- 
ségnövekedés lényegesen kisebb volt, mint az előző évtizedekben. 


 
 Lélekszám Ezer lakosra számított 


A falusi települések nagyságrendi 
csoportjai 1966 1977 


tényleges 
szaporodás 


(+) 


vándorlási 
különbözet 


(–) 
250-nél kisebb 4878 6485 1,6 – 
251–500 lakos 14067 11452 – –2,6 
501–1000 lakos 26084 18865 – –7,2 
1001–2000 lakos 15671 21880 6,2 – 
2000 lakosnál több 23860 18427 – –5,4 
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Feltűnő, hogy a legmagasabb bevándorlási többletet csak az 1001– 
2000 lakosú települések mutatnak (6,2 ezrelék), míg a kis- és közepes 
nagyságú települések vándorlási fogyást mutatnak, a 250 lélekszám alatti 
településeknek pedig az ezer lakosra számított tényleges szaporodása 1,6. 
A közepes nagyságú és a nagy népességű falvak esetében a népesség- 
növekedés két komponense, a vándorlási különbözet és a természetes 
szaporodás ellentétesen változik. A vándorlási különbözet kapcsán em- 
lítjük meg, hogy a kis és közepes nagyságú falvak népességmegtartó 
képessége döntően a vidékre telepítendő ipar fejlődésétől függ. 


A népesség megoszlása a város és vidék között az alábbi képet mu- 
tatja: 


 Város  Vidék  Összesen 
– Lélekszám 1977. 
január 5-én 49 803  69 023  118 826 


– Százalékos 
megoszlás 41,9  58,1  100,0 


Községenkénti megoszlásban: 
 A lakosság száma Épületek 


száma 
Háztartások 


száma Községek  
 1956 1966 1977 1977 1977 
Bögöz 7420 6271 6361 2108 2287 
Etéd 5707 4971 3941 1433 1413 
Farkaslaka 5211 5110 4876 1414 1595 
Felsőboldogfalva 3884 3640 3569 1063 1188 
Fenyéd 3292 3329 3582 930 1007 
Homoródalmás 2490 2202 1781 727 707 
H. Szentmárton 5789 4660 3919 1592 1500 
Kányád 2684 2299 1785 734 753 
Kápolnásfalu 2052 2018 2134 656 677 
Korond 5909 5636 5782 1667 1753 
Lövéte 3961 4267 4278 1112 1228 
Oklánd 2105 1840 1699 631 621 
Oroszhegy 4658 4003 4222 1150 1212 
Parajd 6798 6757 6717 2144 2266 
Románandrásfalva 2325 2456 2113 757 749 
Siménfalva 5611 5046 4480 1576 1609 
Szentábrahám 3199 2959 2701 821 892 
Székelyderzs 2340 2004 1692 624 660 
Újszékely 2665 2612 2288 771 855 
Varság 1893 2132 1805 545 521 
Zetelaka 6154 5715 6151 1622 1744 


3. Az agglomerációs fejlődés tendenciái Székelyudvarhely környékén 


Székelyudvarhely municípium környéke települési és demográfiai 
szempontból heterogén, ezért az agglomerációs fejlődés képe is sajátos. 
Székelyudvarhely az Udvarhelyi-medence és környéke legnépesebb vá- 
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rosa (1977-ben 28 807 lakos, peremközségek nélkül). Egyes központi funk- 
ciói révén a Hargita délnyugati lábánál elterülő vidék hosszú múltra 
visszatekintő, legmagasabb rangú központja. Mégis a város és közvet- 
len környéke települései között a hatvanas évek végéig nem alakult ki 
erős vonzás, ugyanis magának a városnak is volt munkaerőfeleslege. Jel- 
legzetesen alakult a munkaképes korú népesség is. 1956-ban például, az 
iparban és építőiparban a város aktív lakosságának, keresőinek mind- 
össze 29,1%-a (1866 fő) dolgozott. A nagyipart nehány üzem képviselte. 
A legtöbb keresőt a tercier ágazatok foglalkoztatták (kultúra, egészség- 
ügy, közlekedés stb., összesen 51%). Az ipartalanság miatt elég nagy 
volt a munkaerőfelesleg, ugyanakkor jelentős tartalékot képviselt a me- 
zőgazdaságból felszabaduló munkaerő is. A viszonylag fejlett infrastruk- 
túra kapcsán indult el 1968-ban a város iparosítása. Így 1956–1977 kö- 
zött közel 12 200 munkahely létesült, ebből 10 380 az iparban és építő- 
iparban. A városba országos jelentőségű üzemek is települtek (cérnagyár 
és gyapotfonoda – 1972; matricagyár – 1977), így fokozatosan elfo- 
gyott a helyi munkaerőtartalék s megkezdődött a munkaerő erőteljesebb 
betelepülése a városba. Ez a folyamat kezdetben csak kisebb mértékű 
beingázással járt együtt. A város vándorlási különbözete 1966–1977 kö- 
zött +10 563 fő volt. A további beköltözést már a különben növekvő 
ütemű lakásépítés sem tudta biztosítani, így az ingázók száma a het- 
venes évek elejére elérte a 2000 főt. Azóta számuk közel 5000-rel emel- 
kedett. 1977-ben az iparban az aktív keresők 68%-a dolgozott, noha 
a város foglalkozási szerkezetében változatlanul nagy jelentősége van 
a tercier szektornak. E foglalkozási csoport 28%-os aránya a város el- 
látó-kiszolgáló funkcióinak jelentős szerepét jelzi. 


Székelyudvarhelyt elég heterogén települési demográfiai és gazda- 
sági vidék övezi, így a város és környéke közötti kapcsolatok szinte 
településenként eltérő jellegűek és intenzitásúak. Székelyudvarhely 30 
kilométeres körzetében (60 perces izokrónon belül) kb. 80 különböző 
nagyságú település van. A város környékének kiskereskedelmi háló- 
zata viszonylag kevésbé kiépített, ezért Székelyudvarhely iparcikkboltok 
és szaküzletek révén gyakorolt kiskereskedelmi vonzása a környező te- 
lepülések számára igen jelentős, mely kedd és szombati napokon csúcs- 
értékeket ér el. A várost övező vidék aktív keresőinek 50–80%-a a me- 
zőgazdaságban dolgozik. 


A másik három település (Székelykeresztúr, Vlahica, Parajd) szin- 
tén kisebb munkaerővonzó központtá vált. Vlahica határozottan ipari jel- 
legű település, ahol az aktív keresők 81%-a ipari foglalkozású. Székely- 
keresztúr is ipari jellegű település, ahol az aktív keresők 57%-a az 
iparban dolgozik. A hatvanas években ugyan még kis agrárváros volt, 
de gyorsan iparosodott, s Székelyudvarhely munkaerőellátásában már 
nincs számottevő szerepe. Jelenleg a Székelykeresztúrtól északra elte- 
rülő agrárvidék településeiben szabadul fel munkaerő, amely erősíteni 
fogja a nagy beruházások előtt álló kisváros munkaerőkapcsolatát. 


Székelyudvarhely központi jellegű szerepkörei (igazgatási, oktatási, 
kulturális, egészségügyi stb.), mint már láttuk, messze túlnyúlnak a vá- 
ros határán. Ezek a funkciók külön-külön jól meghatározott vonzást 
gyakorolnak a környék lakosságára, kialakítva a város vonzásterületét, 
vonzáskörzetét. A városkörnyékre gyakorolt vonzás Székelyudvarhely 
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esetében inkább sugaras és szórt: a városból sugarasan kifutó utakhoz 
és a vasúti pályához csatlakoznak a települések füzér és laza elrende- 
ződésben. Az Udvarhelyi-medencében is egyre jobban érezhető az a fo- 
lyamat, amely az évszázados város–falu települési rend kereteit igyek- 
szik szétfeszíteni. A város közvetlen vidékének „urbanizált tájjelege” 
egyre nagyobb teret hódít, míg a népesség mobilitásának nagymérvű 
növekedését a gyors társadalmi-gazdasági fejlődés táplálja. Megállapít- 
ható, hogy minél nagyobb a városban munkát vállaló falusiak és azok 
eltartottjainak aránya, annál inkább kapcsolódnak ezek a települések a 
városhoz. Így a Székelyudvarhely körül kialakult településegyüttesek – 
Fenyéd és Felsőboldogfalva peremközségek – egy egységes egészet al- 
kotnak. A két peremközséghez tartozó 14 faluból 30 percnél rövidebb 
idő alatt közelíthető meg Székelyudvarhely, ahol magasabb szintű egész- 
ségügyi, kulturális, javító szolgáltatásokat nyújtó intézmények vannak. 
Fenyéd és Felsőboldogfalva községek falvait Székelyudvarhely „alvó- 
hely”-településeiként is felfoghatjuk, ugyanis igen erőteljesen kapcso- 
lódnak a városhoz, s így funkcionálisan valójában Székelyudvarhelyhez 
tartoznak. 


A Székelyudvarhely környéki falvak (Fenyéd, Küküllőkeményfalva, 
Felsőboldogfalva, Farkaslaka, Szentlélek, Zetelaka, Agyagfalva, Lövéte), 
melyek vándorlási mérlege az utóbbi évtizedben pozitív (10–20%-os né- 
pességszám-növekedés) a vonzáskörzet aktív falvai, melyekben a vá- 
rosi munkahely közelsége, ugyanakkor a nagyobb háztáji gazdaság tar- 
tásának lehetősége merül fel. A többi falvakban, ahol a vándorlási mér- 
leg negatív, ott a falusi népesség „kicserélődése” megy végbe. Az 
urbanizáció ilyen értelemben nem jelent kizárólag városba költözést, 
noha az urbanizált életfeltételeket legkoncentráltabban ma is a város 
szolgáltatja. Székelyudvarhely környékén az utóbbi időben felerősödtek 
a vidéken belüli mozgások, a falvak közötti vándormozgalom formá- 
jában. 


Székelyudvarhely közvetlen környékén a települések népességszá- 
mának alakulása érdekes képet mutat. Az ötvenes évek közepétől je- 
lentősen módosult a falusi települések népességszáma. 126 falu népese- 
dési adatait vizsgálva 1956–1966 közötti időszakban megállapítható, hogy 
26 falu lakosságszáma alig változott (0–5%-os csökkenés, illetve emel- 
kedés), tehát ezek a népességszám szempontjából stagnáló falvak (főleg 
az alacsony medencékben). Jelentős mértékben csökkent a lakosság szá- 
ma 74 faluban (5,1–30%-ot tíz év alatt). A népességszám rendkívüli 
apadása figyelhető meg (30–50%-os) Martonosi Láz, Hidegkút, Ábrán- 
falva, Homoródremete, Kisfalud, Ivó, Kirulyfürdő esetében, míg Pálfalva 
népessége majdnem a felére csökkent (55,9%). Tehát az Udvarhelyi- 
medence és közvetlen környéke falvainak 81,7%-a csökkenő népesség- 
számú, s csupán 23 településben észlelhető a lakosság számának nö- 
vekedése. Érdekes, hogy ebben az időszakban a platóvidéki települések 
(Fenyőkút, Kalonda, Szencsed, Varság, Deság, Zeteváralja, Homoród- 
fürdő, Bucsin, Lövétebánya, Üknyéd) lakossága mintegy 10–30%-os 
növekedést mutatnak, ahol a mezőgazdaság és erdőkitermelés a fő fog- 
lalkozási ág, s így a helyi munkavállalás biztosította a gazdasági meg- 
élhetést. 
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A következő időszakban, 1966 után, de különösen 1968 és 1977 között 
lényegesen módosult a vidék demográfiai képe. Mintegy 11 év alatt a 
126 településből 82 (65%) fogyó, míg 44 (35%) település növekvő ten- 
denciát mutat. Huszonöt település lakossága lassan nő vagy stagnál, 
noha ezeknek kevés kivétellel (Abásfalva, Dobó, Tibód, Bogárfalva, Pál- 
falva, Kisfalud, Mátisfalva) jó közlekedési kapcsolataik vannak. Területi 
vetületben megfigyelhető, hogy a lakosság száma stagnál a Felső-Nyikó 
völgyében, a Keresztúri-medencében, a Homoródok alsó folyása mentén 
levő falvakban. A népesség száma az elvándorlás következtében 11 év 
alatt 10–30%-os csökkenést mutat a Küsmöd-vize menti települések- 
ben, a Solymosok vidékén a Közép-Nyikó medencéjében, de különösen 
a Homoródok mentén. A 60-as évek végétől az apró és kis települések 
lakossága erősen csökkent (30–50%) a következő falvakban: Sándor- 
falva, Ábránfalva, Siklód, Atyha, Kalonda, Martonos, Homoródremete, 
Lókod, Békástanya, Újlak, Medesér, Kiskede, Ége, Petek, Deság, Sikaszó, 
Küküllőmező, Kirulyfürdő, míg Szencsed, Bucsin és Nagykede lakosság- 
száma rendkívüli fogyást mutatnak (50–52%-os). Kilenc település lakos- 
sága 5,1–10%-os növekedést mutat (pl. Farcád, Kápolnásfalu, Orosz- 
hegy, Bögöz, Alsóboldogfalva), míg végül 18 település lakosságszáma 10– 
30%-os növekedése az életképes falvak sorait erősítik (Fenyéd, Felsőbol- 
dogfalva, Korond, Lövéte, Farkaslaka, Szentlélek, Parajd, Siménfalva, Ze- 
telaka). 


A településhálózat 21 éves fejlődése (1956–1977 között) nem men- 
tes ellentmondásoktól. 


A népesség tényleges szaporodása Székelyudvarhely környéki településekben 
(százalékban) a következő: 


A népesség tényleges szaporodása Települések száma 
(%) 1956–1966 1966–1977 1956–1977 


(–50,1)–(–70) 2 3 11 
(–30,1)–(–50) 7 20 25 
(–10,1)–(–30) 52 42 45 
(–5,1)–(–10) 22 7 8 


(0)–(–5) 20 10 11 
0–5 6 15 10 


5,1–10 3 9 4 
10,1–30 10 18 10 
30,1–50 3 2 – 
50,1–70 1 – 2 


Általában megállapítható, hogy a népesség csökkenése és az elván- 
dorlás korántsem általános jelenség. Az elöregedés (pl. Atyha, Sándor- 
telke) természetesen a vándorlási veszteséget mutató, erősebben agrár- 
jellegű falvak esetében mutatkozik, de kihalással fenyegető vészes 
elöregedés csak lokális jelenség. A népességmozgás nem egyszerűen fa- 
lu–város irányú, hanem igen jelentős vándorlás folyik a falusi térségen 
belül is. 


Székelyudvarhely vidékének településhálózatát, funkcionális szerke- 
zeti tagolódását az erős polarizáció jellemzi. Az ipar településileg meg- 
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lehetősen szórt, területileg viszont erősen koncentrált. Székelyudvarhely– 
Székelykeresztúr–Vlahica ipari tengely mentén csupán négy település- 
ben haladja meg az ipari telephelyeken dolgozók száma az 500 főt. Ezt 
az ipari tengelyt a lakófunkciójú települések igen széles övezete fogja 
közre, melyekben a foglalkozási átrétegződés már több évtizede megin- 
dult, s ma már a keresők többsége az említett ipartelepek, városok nem 
mezőgazdasági munkahelyein dolgozik. A belső lakóövezet falvai mező- 
gazdasági jellegüket már elveszítették, keresőik többsége ingázó, szem- 
betűnő szociológiai következményekkel. A külső lakóövezetben a keresők 
jelentékeny hányada ingázó, ám e falvak még megőrizték vegyes vagy 
mezőgazdasági jellegüket. Kifejezetten agrár jellegű települések főleg a 
Fehér-Nyikó és a Küsmöd patak mentén találhatók. 


II. A VÁROSIASODÁS KÉRDÉSE A SZOCIÁLGEOGRÁFIA SZEMSZÖGÉBŐL 


1. Általános kép 


A városiasodás szociológiai (településszociológiai) és szociálgeográfiai 
háttere nyilvánvaló. Az urbanizáció mint átfogó társadalmi-gazdasági 
fejlődésfolyamat a településhálózat (kisváros, falu, sőt vidék is) minden 
összetevőjét érinti. Ilyen értelemben az interdiszciplináris alapon tör- 
ténő településhálózati vizsgálat, az új térbeli rend földrajzi kutatása, a 
mai helyzetkép összehasonlító értékelése hasznos adatokat szolgáltat a 
tervezés, a területrendezés számára (pl. településhierarchia kialakí- 
tása) is. 


Az Udvarhelyi-medence településhálózat-fejlesztési lehetőségeinek 
felmérésekor az egyik vizsgálati szempont éppen az urbanizációs folya- 
mat. A vizsgált terület magán viseli a megkésett gazdasági és társa- 
dalmi változásokból származó örökség terheit. A megmerevedett feu- 
dális jellegű társadalmi-gazdasági viszonyok meggátolták a fejlődést, 
elzárták a kisvárosok ipari fejlődésének útját. A rövid időtartamú kapi- 
talista fejlődés itt szintén késleltette a termelőerők kibontakozását, követ- 
kezésképpen a városok fejlődését, az urbanizációs folyamat felerősödését, 
jóllehet a népesség gyors ütemű növekedése, a mezőgazdasági termelés 
korszerűsödése megteremtette a városiasodás bizonyos feltételeit. A meg- 
késve és csak kevésbé iparosodó gócok azonban nem tudták a munka- 
erőtömeget foglalkoztatni. Ezért többen hagyták el ezt a falusi térsé- 
get, kivándorolva e tájegységből. 


A felszabadulás után a társadalmi-gazdasági struktúra alapvető át- 
alakulása, a szocialista termelési viszonyok felgyorsították a fejlődést, 
de a több évtizedes elmaradottságot nem tudták teljesen kiegyenlíteni. 
A városfejlődés ezen a vidéken lassúbb ütemű volt. Vidékünkön az ur- 
banizáció tehát csak újabb keletű, s napjainkban válik egyre dinamiku- 
sabb tényezővé. A városok fejlődése ugyanakkor meggyorsította a vidéki 
lakosság urbanizált életkörülményeinek, igényeinek városias színvonalra 
való emelését is. A hatvanas évek derekától kezdődően felgyorsult tehát 
az urbanizációs folyamat is. A városok jelleg (funkció) szerinti megkülön- 
böztetésére a legmegfelelőbb alapot kétségkívül a lakosság foglalkozási 
megoszlása szolgáltatja, melyet statisztikai bontásban három főcsoport- 
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ban (ipar, mezőgazdaság s egyéb), összevontan mutatunk be. A városok 
lakossága foglalkozás szerinti megoszlásának vizsgálata a munkahely sze- 
rint a funkcionális jelleg, gazdasági típus ismeretéhez vezet el. 


A gazdasági fejlettséget az urbanizáltsági szint összefüggésében (1976) a követ- 
kező jellemző adatok szemléltetik: 


Város 
Az egy főre 
jutó bruttó 


termelés (lej) 


A nem mezőgaz- 
dasági népesség 


aránya (%) 


Az iparban 
dolgozók 


aránya (%) 


A tercier 
ágazatban 


dolgozók (%) 


Foglalkozta- 
tottak 
száma 


Székelyudvarhely 8375,9 95,4 67,6 27,8 15841 
Székelykeresztúr 31746,0 89,6 57,0 32,6 3101 
Vlahica 51724,1 99,0 81,0 18,0 2953 


Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Vlahica városok a környező 
táj településeinek az átlagosnál magasabb központi szerepkört biztosí- 
tanak. A három város jellemzője a dinamikus népességnövekedés és az 
urbánus népesség növekvő aránya. Az utóbbi években morfológiai válto- 
zások is észlelhetők mindhárom város esetében: így új, korszerű város- 
mag van kialakulóban, és a peremvidékek falusias jellege is kezd átala- 
kulni. Jól szemlélteti a funkcionális fejlődést a kereső népesség foglal- 
kozási megoszlásában 1956–1976 között bekövetkezett átalakulás: 


Foglalkozási ág Év 
Székelyudvar- 


hely 
Székelyke- 


resztúr Vlahica 


fő % fő % fő  % 
I. Mezőgazdaság 
(primer szektor) 


1956 
1966 
1976 


1424 
930 
805 


22,2 
11,4 
4,4 


1592 
1137 
363 


60,4 
40,1 
10,5 


– 
904 
34 


– 
35,8 
0,9 


II. Ipar és építkezés 
(szekunder szektor) 


1956 
1966 
1976 


1866 
3896 


12253 


29,1 
49,1 
67,6 


389 
934 


1957 


14,7 
32,9 
57,0 


– 
1190 
2934 


– 
47,1 
81,0 


III. Egyéb (tercier szektor) 1956 
1966 
1976 


3213 
3187 
5050 


50,1 
39,3 
27,8 


653 
760 


1118 


24,7 
26,8 
32,6 


– 
431 
654 


– 
17,0 
18,0 


A táblázatból az is kitűnik, hogy Székelyudvarhely jelentős arányú 
iparforgalmi főfoglalkozású lakossággal rendelkezik. Az ezer lakosra jutó 
ipari dolgozók száma 736. A városi szerepkör betöltését elősegíti Udvar- 
hely kedvező központi fekvése, illetve jó megközelíthetősége. Ennek a 
városnak funkciói sorában az utóbbi évtizedben az ipar jutott vezető sze- 
rephez, és a város mai gazdasági szerkezetében minden más ágazatot 
messze meghaladó jelentőségre emelkedett. Továbbá funkcionális és 
területi táj centrum-vizsgálati szempontból Székelyudvarhely mai funk- 
ciója leginkább gyűjtő–szelektáló–továbbító szerepkörrel jellemezhető. 
Az ipari munkaalkalmak gyors bővülését jelzi az a körülmény, hogy 
1966–1977 között több mint 8000 fővel növekedett a foglalkoztatottak 
száma Székelyudvarhely üzemeiben. Székelyudvarhely gyáripara (hat 
köztársasági alárendeltségű üzem) révén sajátos területi kapcsolatokkal 
illeszkedik bele az országos munkamegosztásba. A környező falvakkal, 
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nyersanyagellátó területével szoros gazdasági szálak fűzik össze a várost. 
Az újonnan telepített gyáripari üzemek viszont az ország nagy vállala- 
taival állnak szoros kapcsolatban, kooperációban. Székelyudvarhely a ré- 
gi hagyományokat, a régi városképet és szerkezetet igyekszik összeegyez- 
tetni a modern városi követelményekkel. 


Székelykeresztúr új telepítésű ipara még nehézkesen illeszkedik 
bele a korábban alig 6000 lakosú település szerkezetébe. Az egykori élet- 
képes nagyközség a jelentősebb gazdasági alappal rendelkező település- 
ből a fejlődés során várossá alakult. Ez történt Vlahica esetében is, 
mely városi létét kizárólag az iparnak, a kitermelő (vasérc) és a feldol- 
gozó (kohászat, gépgyártás) ipar koncentrált és gyors ütemű növekedésé- 
nek köszönheti. Vlahica fiatal szocialista város, mely magán viseli a szo- 
cialista gazdaság építésére jellemző gazdasági és társadalmi átalakulások 
tartalmi és formai jegyeit, a központi lakásépítést éppen úgy, mint más 
urbánus jellegű változást. Jellemző viszont az ipar egyoldalú struktúrája: 
a vasérc kitermelésének és feldolgozásának csaknem kizárólagos volta. 
A mezőgazdaság szerepe itt alárendelt, és fejletlen a városellátó övezet 
is. Valójában Székelyudvarhely „árnyékában” illeszkedik bele a telepü- 
léshálózatba, s ez a körülmény részben gátolja is városi funkcióinak gyors 
kiépülését és beilleszkedését a városok hierarchikus térbeli rendjébe. 
Vlahica jelenlegi vonzáskörzete elsősorban a Kis-Homoród menti telepü- 
lésekre terjed ki (Lövétebánya, Lövéte, Homoródalmás, Homoródkará- 
csonyfalva, Oklánd); így szűkebb hatósugarú, lokális, helyi centrumként 
tartjuk nyilván. 


A városiasodás mint szociálgeográfiai folyamat térbeli vetületeinek 
vizsgálata nem nélkülözheti a komplex mutatókat. Földrajzi vetületben 
is a falusi települések városképi kialakítása, funkcionális szerepkörük 
vizsgálata került előtérbe. 


a) Az Udvarhelyi-medence településeit vizsgálva elvileg az urbani- 
zálódás kritériumának tekintjük a folyamatos és jelentős népességnöve- 
kedést. Így az utóbbi évtizedben ez a növekedés észlelhető Fenyéd, Fel- 
sőboldogfalva, Korond, Farkaslaka, Lövéte, Parajd, Siménfalva, Zetelaka 
centrumfalvak esetében. Ezekben a településekben rendkívüli módon 
emelkedett a lakóházak száma is. E falvak jellege a múltban kis- és sze- 
gényparaszti volt, ma viszont a háztartások sokszínűek. Van közöttük 
agrár, kétlaki, alkalmazotti és elenyésző számban önálló iparos típus is. 


b) Falvaink életét alapjaiban módosító össztársadalmi folyamat – az 
urbanizációs fejlődés térreleváns hatásait a településföldrajz sajátos esz- 
köztárával igyekszünk mérlegelni. Az Udvarhelyi-medence falvait az 
1966. és az 1977. évi népszámlálás adatai alapján – a lakónépesség fog- 
lalkozási szerkezete szerint három főtípusba: urbánus, vegyes (kétlaki) 
agrár típusokba soroltuk, melyek azt tükrözik, hogy a lakónépesség fő 
kereső tevékenységét tekintve az urbanizálódás melyik fokára jutottak 
el. Az állandó lakosság foglalkozási viszonyainak felméréséből kitűnik, 
hogy a falusi települések többsége (90,4%) ma is agrár jellegű. Kétlaki 
(vegyes jellegű) településsé mindössze Parajd és Lövéte vált. 


c) Az Udvarhelyi-medence és környéke ma még kifejezetten mező- 
gazdasági terület, mégis a földműves lakosság fogyóban van, viszont az 
ipari és a más foglalkozású népesség nő. Különösen szembetűnő ez Pa- 
rajd, Sófalva, Korond, Lövéte esetében. A mezőgazdaság fejlődése első- 
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sorban a mezőgazdaság szövetkezetesítése után gyorsult meg. Ugyan az 
agrárnépesség elég nagyméretű elvándorlása tapasztalható; de a belter- 
jessé vált termelési szerkezet a meglévő munkaerő sokkal jobb haszno- 
sítását teszi lehetővé. Ma a mezőgazdasági telephelyek rendszerének ki- 
építése a településszerkezet új eleme lett. A falusi paraszti gazdaságok, 
udvarok üzemi funkciója a háztáji gazdaságra csökkent, s így megnőtt 
a lakóhely-funkció jelentősége. A mezőgazdaság szocialista átalakítása 
kapcsán a falvak külsősége is megváltozott, de a belsőség sem maradt 
morfológiai képváltozás nélkül. Így a kedvező gazdaságföldrajzi fekvésű 
agrárfalvakban bekövetkezett funkcióváltozás kihatott egyes arculati, 
morfológiai alakulásokra is, s ez egyben az illető falvak városiasodását 
is jelenti. Az agrárfunkciók szűkülése, a nem mezőgazdasági foglalko- 
zású aktív lakosság részarányának fokozatos növekedése a falu városia- 
sodásának egyik ismérve lett. 


d) Az utóbbi évtizedben jelentős mértékben nőtt a városi lakosság 
száma, de a bevándorlók nagy többsége megrekedt a „külső övben”, azaz 
a peremközségek falvaiban, ahol csak részben biztosítottak a városi élet- 
forma kialakításának lehetőségei. Így a legfontosabb városképző elem, 
az iparosítás olyan ökológiai helyzetet teremtett, mely önmagában bizo- 
nyos mértékben lefékezi a városiasodási folyamatot. 


A fentiek ismeretében az életmód viszonyában három tényező sze- 
repe emelkedik ki: 


– az anyagi lehetőségek; 
– a foglalkozás-változtatás mint státusemelkedés; 
– az urbanizált életforma kialakulásának lehetősége. 
E három tényező hatását együttesen vizsgálva megállapítható: 
– a hagyományosan falun élők életformájában az anyagi lehetősé- 


gek növekedése és részben a státusemelkedés (ipari munkalehetőséggel 
társulva) játszik fontos szerepet (Sükő, Farcád, Agyagfalva, Bögöz), de a 
változás még nem teszi lehetővé az urbanizált életforma kialakulását; 


– a falvak közötti vándorlások száma viszonylagosan nőtt az utóbbi 
években (főleg a nem mezőgazdasági munkavállalás érdekében). Ez már 
életszínvonal-emelkedést jelent, de még nem urbanizált életformát; 


– a város körüli falvakba beköltözők száma szintén jelentősen emel- 
kedett. Ők ingázók, akik a háztáji gazdaság megtartásával és a városi 
munkahely kereseti lehetőségeivel pályázhatnak jobb jövedelem eléré- 
sére és a státusbeli emelkedésre. A vegyes jellegű települések elég nagy- 
arányú térhódítása összefügg a városiasodási folyamat egyik sajátos- 
ságával, azzal, hogy e vidéken nőtt az ún. kettős jövedelmű családok 
aránya. Sok család fő kereseti forrása az ipar vagy más nem agrár foglal- 
kozás lett, de emellett kisegítő jövedelemként agrár tevékenységet is 
folytatnak; 


– a városba vándorlók többsége a városi munkahely megszerzése, 
a státusemelkedés érdekében költözik a városba, tehát lemond a ház- 
tájiról és a városi életmódra tér át; 


– van városról falura visszavándorló is, aki mint szakmunkás vagy 
értelmiségi igyekszik megteremteni a magasabb életszínvonalhoz szük- 
séges életfeltételeket; 


– végül, az utóbbi években csökkent, de még mindig jelentős e 
vidékről az iparilag fejlettebb vidékekre költözők száma. 
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2. A társadalmi-foglalkozási átrétegződés térbeli szerkezete 


A lakosság foglalkozás szerinti átrétegződése e területen is két sík- 
ban zajlik: egyrészt függőlegesen, a lakóhely megváltoztatásával, más- 
részt vízszintesen, a lakóhely megváltoztatása nélkül (azaz ingázás útján). 
Területi vetületben beszélhetünk: 


a) a „város-árnyékban” (peremközségi helyzetben) levő agrárfeles- 
leg kibocsátó területről, ahol a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 
meghaladja az 50%-ot. Székelyudvarhely esetében ide tartozik a két pe- 
remközség: Felsőboldogfalva és Fenyéd (14 falujával); 


b) a városok körüli ingavándorforgalmi területről; 
c)  a helyi jelentőségű iparral rendelkező községközpontok népessé- 


gének foglalkozási átrétegződéséről (pl. Parajd, Korond). 
A népesség nagyméretű területi átrendeződése rendkívül összetett 


folyamat még ilyen kistáj esetében is, mint az Udvarhelyi-medence és 
környéke. Ezeknek a változásoknak egy része számszerű, azaz mennyi- 
ségi, míg más része szerkezeti, azaz minőségi természetű. 


A mennyiségi változások sorában e vidéken két jelentősebb folya- 
matot vehetünk számba: 


– a vándorlások nyomán kissé nőtt az apró- és kisfalvak által tömö- 
rített népesség száma. Külön vizsgáltuk az aprófalvas településeket. E 
csoporthoz tartozik a vidék településeinek 37,3%-a, összesen 6485 lakos- 
sal. Átlagos lakosságszámuk 137, ami nagyon alacsony érték. A telepü- 
lések lakossága 1966–1977 között ugyan növekedett, mégis a vándor- 
lási veszteség a legtöbb falu esetében igen magas. Ehhez társul még az 
igen alacsony természetes szaporulat és a hatvan éven felüliek igen ma- 
gas aránya is. A népesség foglalkozásában a mezőgazdaságé a vezető sze- 
rep. A lakások többsége a felszabadulás előtt épült. A mozgósítható 
munkaerőtartalék csekély, az is szakképzetlen. A népességcsökkenés több 
település esetében – természetes kihalás miatt – tovább fog tartani, bár 
az elvándorlás mértéke helyenként kissé csökkent. A nagyobb lélekszá- 
mú települések (501–2000 lakos) ugyanakkor előrehaladott népesség- 
tömörülést mutatnak. 


– a vizsgált terület falusi népességének aránya lényegesen csök- 
kent az utóbbi évtizedben (13,1%). Ugyanakkor egyes ipari funkciókkal 
rendelkező községközpontok lélekszáma emelkedett. 


A minőségi változások a népesség kor, nemek és foglalkozási ágak 
szerinti megoszlásában jelentkeznek: 


– a falusi térségből leginkább a munkaképes népességet alkotó 
(14–60 évesek), túlnyomó részben a fiatalabb korosztályok vándorolnak 
el. Ennek a folyamatnak fő mozgató rugói gazdasági jellegűek voltak, 
és azok ma is; 


– mivel a belső vándorlásban résztvevők legnagyobb hányada férfi, 
a fogyó népességű falvakban a férfiak aránya visszaesett. A nagyobb mé- 
retű ipari beruházások időszakában fokozódott az elvándorlás. Erőtel- 
jesen fejlődött a munkaerőigényes szövetkezeti ipar, mely az egyébként 
is meglevő kisipari hagyományokhoz igazodott, amelyen belül export- 
cikk-termelés is folyik; 


– a falvak életében jelentős helyet foglal el az ingavándorforgalom; 
az ingázók később mint potenciális elvándorlók szerepelnek. Az ingá- 
zók felét nők képezik. Az elvándorlók száma, még a legutóbbi években, 
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1970 után is – bár csökkenő tendenciát mutatott – jelentős volt. A 
jövendőre ígéretes lehetőségeket rejt a megye iparának megváltozó szer- 
kezete. A könnyű- és élelmiszeripar mellett ugyanis egyre erőteljeseb- 
ben fejlődik a nehézipar (székelyudvarhelyi matricagyár, vlahicai új öntö- 
de, az épülő székelykeresztúri acélművek). Viszont a meglévő nyers- 
anyagforrások kiaknázásából ez a vidék kis mértékben részesedik (gazdag 
földgáz-, széndioxidtartalékok). A három város ipari, építkezési, közle- 
kedési stb. munkahelyeire naponta jelentős népesség áramlik a környező 
településekből. Az erős beingázási települések egyre inkább az ipari cent- 
rumok ún. alvóhely-településeivé válnak. A Székelyudvarhely környéki 
peremközségek városiasodása már jelentősebb mérvű, ami megmutat- 
kozik mind a kommunális ellátottság (alapfokú infrastrukturális szint) 
magasabb fokában, mind a társadalmi-foglalkozási átrétegződésben. Az 
ingázás a falu funkcionális és arculati vonatkozásait kevésbé változtatja 
meg, de következményei a falusi életforma változásában már megmutat- 
koznak. Így a Nagy-Küküllő völgyében, a Homoródok mentén az ingázó 
beviszi falujába a városi civilizáltság igényeit: korszerűsíti lakóházát, kis 
telkén új családi házat épít, vagy a község területén épülő tömbházba 
költözik (Parajd, Kányád, Zetelaka). Azonban az Udvarhely-medencei 
községközpontok ma még inkább civilizálódó, mint urbanizálódó falvak. 


Egy másik kategóriába a városperemi községközpontok tartoznak, 
melyek a közeli város ipari létesítményeinek hatáskörébe esnek, és így 
az ingázás révén is különleges funkcióval rendelkeznek. Így pl. Fenyéd 
és Felsőboldogfalva – a municípium peremközségei – népessége élet- 
módjának változása előrehaladott, az urbanizációs üteme gyorsabb. 


A munkaerőmobilitás másik típusa az ágazati mobilitás, mely pár- 
huzamosan zajlik a területi mobilitással. A statisztikai adatokból kitűnik, 
hogy az Udvarhelyi-medencében megváltozott a munkaerő népgazdasági 
ágazatok szerinti megoszlása. A mezőgazdaság mint „donor” ágazat, egyre 
több munkaerőt szabadít föl és származtat át a szekunder szektorba, az 
iparba. Az utóbbi években felgyorsult a tercier szektor feltöltődése is. 
Ez a munkaerőstruktúraváltozás demográfiai csere révén valósul meg. 
A falu ma már nem kizárólag a mezőgazdasági termelés helye, hanem 
egyre több irányú funkciót tölt be. Az agrotechnika fejlődése, az áru- 
termelés növekedése, a szakosítás fokozódása a mezőgazdasági termelés- 
ben is az iparra jellemző vonásokat kezdett kialakítani. 


A munkaerőmobilitás harmadik típusa a szakmai-foglalkozási mobi- 
litás, amely a szakmastruktúrát, a keresők foglalkozási megoszlását vál- 
toztatja meg. Ennek nyomon követése már népességszociológiai feladat. 


3. Az életmód és életforma tükröződése a településhálózatban 


A városiasodási folyamat nyomán a népesség mobilitásának felerő- 
södésével, a foglalkozásváltás tömegessé válásával a népesség körében 
egyre inkább terjednek a városias magatartás- és életformák. Tágabb 
értelmezésben a településkép nagy vonalakban egybeesik a szociálgeográ- 
fiai képpel. A városi ranghelyet a városi alapfunkciók bővülése, az urba- 
nizált jelleget a népesség urbánus volta és építkezési módja határozza 
meg. A funkcióbővülést, az arculati-morfológiai változásokat szociálgeog- 
ráfiai vetületben a civilizált, kulturált, urbanizált megjelölésekkel is il- 
lethetjük. Így a sok új lakás építése (Farkaslaka, Szentlélek, Kápolnás- 
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falu, Fenyéd stb.) a civilizáció, esetleg urbanizálódás határozott muta- 
tója. Az „urbánus” jelző egyszersmind a kulturált életvitel kifejezője (jó 
lakásviszonyok, nagyobb szobaszám, felszereltség, művelődési igény stb.). 
A falu arculati kulturáltsága, életmódja (lakásépítés, utcahálózat stb.) az 
„urbanizált” megjelölést akkor nyerheti el, ha népességszáma legalább 
2000-en felül van és pozitív népességfejlődést mutat, növekedik és diffe- 
renciálódik bolthálózata és más intézményhálózata, mely révén fontos 
funkciókat lát el. 


A foglalkozási átrétegződés hulláma a következő változásokat hozta 
a vidék foglalkozási csoportjainak összetételébe: 


Az ipari lakosság száma községeinkben is növekedett, ahol a társa- 
dalmi-foglalkozási átrétegződés nagyobb méretű, mint a városban. Így 
a funkciók kiegyenlítődéséről is beszélhetünk, a falvak egyre inkább 
ipari telephelyekké váltak, néhánynak saját kis vonzáskörzete alakult 
ki. Hasonlóképpen fokozódik a települések heterogenitása is. Az egykor 
egyeduralkodó parasztfalvak mindinkább eltűnnek a medence faluháló- 
zatából, átalakulnak az urbanizáltság különböző fokán álló településekké. 


A szocialista mezőgazdaság létrejötte és megerősödése, a modern 
gazdálkodás kiépülése a mezőgazdasági népességen belül is megszüntette 
a korábbi társadalmi rétegződést, megváltoztatta a mezőgazdasági munka 
szakmai jellegét is. Terepmunka alkalmával megállapítható volt, hogy 
számottevően javult az infrastrukturális színvonal, főleg a lakásállomány 
(a népességhez viszonyítva az új lakások építése nem maradt el a váro- 
sokétól), általánossá vált a villanyellátás, gyorsan terjed a vezetékes 
vízellátás, a bekötőút-építési program megvalósítása. 


Az alapfokú kommunális létesítményekkel való ellátottság fokát az 
Udvarhelyi-medence 21 községében (annak 126 falujában) vizsgáltuk Az 
ellátottsági (infrastrukturális) szint megállapítására 16 mutatót (ellátott- 
sági jelzőszámot) vettünk igénybe: van-e az illető faluban községi bolt, 
vendéglátó egység, művelődési otthon, mozi, körzeti orvos, állatorvos, 
gyógyszertár, helyi piac, vasútállomás vagy autóbuszmegálló, óvoda, álta- 
lános iskola, labdarúgó-pálya, legalább 20%-os járdakiépítettség, fúrt köz- 
kút, posta, legfontosabb javító szolgálat (pl. cipészet, szabóság, fodrászat 
stb.). A jelzőszámok növekedésével növekszik a falvak ellátottsági szín- 
vonala is, következésképpen az alapfokú ellátó funkció is teljesebbé vá- 
lik. A kapott ellátottsági jelzőszámokból megállapíthatók a következők: 


– az alapvető ellátó funkciók teljes körével rendelkezik (azaz jelen 
van mind a 16 vizsgált ellátmányi feltétel) Parajd és Zetelaka, mely 
községközpontok egyben a falvak között a legmagasabb urbánus szintet 
képviselik; 


– 10–15 ellátmányi feltételt tud biztosítani összesen 22 település 
(köztük Fenyéd, Felsőboldogfalva, Siménfalva, Oklánd, Muzsna, Újszé- 
kely, Etéd, Kápolnásfalu, Oroszhegy, Farkaslaka, Kányád, Bögöz, Szent- 
márton, Lövéte, Derzs és Korond); 


– 6–9 feltételt biztosít 29 település (általában kis- és közepes nagy- 
ságú falvak), míg a legnagyobb szórást 70 kis lélekszámú település adja, 
melyek csupán 1–5 alapfokú létesítménnyel rendelkeznek (pl. a tanyák 
és a 150 főnél alacsonyabb lélekszámú törpefalvak). 


Előnyösebb lett volna az ellátottsági szint megállapítása a faktor- 
analízis módszerével, de a számítógépes feldolgozás nem állt módunkban, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Imreh István: Változó valóság 


 278


mellyel közvetlenül kimutatható lett volna az egyes elemek közötti ösz- 
szefüggés és a falusi életkörülmények meghatározásában betöltött fontos- 
ságuk. A falusi életkörülmények jellemzőit (népesség nagysága, változá- 
sai, összetétel, lakosság foglalkozása, lakásminőség, ellátmányi szint az 
alapellátottsági intézmények ismeretében) vizsgálva megállapítható, hogy 
a falusi térség kulturális, egészségügyi és oktatási intézményekkel való 
ellátottságát egyre jobban „kell fejleszteni. A kereskedelmi bolthálózat 
szakjellegére jellemző a vegyesboltok többsége. A közműellátottság szín- 
vonala még elég alacsony. A felmérésből kiderült, hogy a fejlettebb és 
a nagyobb lélekszámú községek fejleszthetők eredményesebben és ezek- 
ben építhetők ki gazdaságosabban az ellátmányi intézmények. Ilyen ma- 
gasabb szerepkör betöltésére hivatott község Parajd, Korond, Zetela- 
ka, Lövéte. Ezek jelenleg is rendelkeznek a fontosabb kommunális intéz- 
ményekkel, kevés iparral, ugyanakkor jelentős népességet tömörítenek. 
Ezek kereskedelmi és kulturális kapcsolatai szívóhatást jelentenek a kör- 
nyező települések számára. Mindezek indokolják, hogy a fenti települések 
a terület gazdasági szervezőközpontjai legyenek. 


Az Udvarhelyi-medence faluhálózatának átalakulása az urbanizáció 
mint átfogó társadalmi-gazdasági fejlődési folyamat keretében zajlik. A 
medence településhálózatában egykor domináns szerepet játszó agrár- 
falusi települések az elkövetkezendő évtizedekben mindinkább kiszorul- 
nak a településállományból. A falusi települések vegyes (kétlaki), majd 
urbánus településekké alakulnak át. 
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