
Hogyan szórakoztak a iászsági fiatalok
a két ülágháború között

n mai tilenévesek szcirakozásai igencsak ellérnek a
fl.h"ru"n nyo|cvan éwe| eze|ő[tr |egenyek, nagy|e-
ányok időtöltésétől, Régen legfőképp vasárnap kap-
csolódott ki a falusi embet amikor még a 1egszegé-
nyebbek sem dolgoztak,

Vasárnap dé]előtt kicsik és nagyok ünneplőbe öl-
tözve indultak a templomba, Még a tanyákról is beko-
csiztak a falvakba, városokba, A kocsival, szekérrel a
család ,,városi házának", vagy ha ilyenük nem volt, ak-
kor valamelyik rokonuknak udvarába álltak be, innen
mentek a templomba. AZ iStentiSZtelet után a csopor-
tokba verődött lányokat a legények kísérték hazáig, s
ez jó alkalom vo]t az udvarlásra, A vasárnapi ebéd
után indultak a legények a kocsmába, ahová elvitték a
kedvesüket is, és kezdődhetett a tánc,

Régen a legény l 7- l8 éves korában elment valame-
lyik legénybarátiához és az bevitte a kocsmába a töb-
bi legény közé, Pártfogója személyéért megtűrték ma-
guk köZött, vagyis legénynek tekintették, Főként azok
az ifjak, akik koruk miatt nem mehettek még a kocs-
mába, nyáron alkalmanként a szabadban iöttek össze
citeramuzsikára vagy énekszóra táncolni,

A vasárnapok mellett a farsangi báli időszak adott
a|kalmat a táncra, szórakozásía, A nagy bálok mellett
szerveztek úgynevezett pendzsomokat, házi bálokat is,
amire a ház földpadlójának a tánc áltaI történő Iedön-
gölése adta az indokot, Ide néhány család, szomszéd,
barát kapott meghívást, Nem Volt divat az ivászat, de
annál többet táncoltak, beszélgettek citeraszó mel-
lett, Pendzsomot tanyai köZösségek is rendeztek,

A l2 évesnél idősebb fiúk, legények szórakozásának
másik formája volt az istállókban való esti összejóve-
tel, a bandázás. llyenkor kártyáZtak, játszottak, az öre-
gebbekkel beszélgettek földművelésről, állattartásró1,
a mindennapi életrő], a régiek szokásairól, politikáról,
szerelemről, Felelevenedtek a mesék, szólások, köz-
mondások, humoros történetek, régi dalok, táncok,
betyártörténetek, anekdoták, tréfák, A beszélgetések
során a fiatalok észrevétlenü] magukba szívták az öre-
gek életbölcsességét, emberismeretét, Ha csak fiata-
]ok vettek részt a bandázáson, a borozgatás hatására
előforduliak trágárságok, durva tréfák, beugratások is,
A bandázók néha vidám és ricsaios éiieli kirándulást
is rendeztek, vagy elmentek szerenádozni kedvesük
ablaka alá,

Amikor a bandázásró] hazafelé tartó egy-két fiata]
esetleg garázdálkodott, azokat a jegyző közbenjárásá-
ra nagyon hamaí elvitték katonának,

Vasárnapokon - a csa]ád vagyoni helyzete szerint
a legények mindig kaptak zsebpénzt kocsmázásra, bá-
]ozásra. A fiatalos hév azonban mindig csinált adós-
ságot, Amire nem jutott, azt hite]be i:tták azzal az ígé-
rettel, hogy új terméskor maid megadják, A szokás az
volt, hogy a legény aratás után minden furfang|át be-
vetve ellopott egy-két zsák termén],t a sZüleitől, amit
eladva törlesztette a tartozást, Az apák persze tudták,
hogy mit csinálnak fiaik, hiszen ők is ebben a cipőben
jártak ha|danán. Előfordult az is, hogy a szülő saját
búzáját vásárolta vissza a gyerekétől, Amennyiben
mégis akadékoskodtak néha, azt azért tették, hogy ér-
dekesebb legyen a móka, s nehogy túlzásba essen a
gyerek. Ezekről a legénykori lopásokról a legöregeb-
bek is szívesen beszéltek, de nemcsak a sajátjukról,
hanem azokról is, melyeket fiaik követtek el ellenük-

A lányok leginkább a fonóban vagy tollfosztáskor,
kukoricafosztáskor beszélgettek, énekeltek együtt, A
fonóba a legények nem minden nap mentek, akkor is
inkább tréfálkozni, mókázni, udvarolni, A munka vé-
geztével táncoltak, hazakísérték a lányokat,

/| polgárosodás ieIe voIt az egyesü|etek, eg],lelek |ét-

flrejöIte, Ezekbe azonos érdek|ődésű, tog|alkozású
emberek csoportosultak. Így iött létre a gazdakör, az
iparoskö1 az olvasókör, A körökben sokat beszéltek az
őket érintő kérdésekről, könyvtárakat hoztak létíe, feiol-
Vasásokat tartottak, Egyesületi bálokat, vacsorákat,
színházi előadásokat tartottak, ahová az egyik kör meg-
hílta a másik kör tagiait is, A tagok idősebb gazdák,
iparosok Voltak, a fiatalok csak passzívan Vettek réSzt a
vitákban, beszélgetésekben, de eközben sokat tanulhat-
tak is. A köröknek tudásra, új ismeretekre vágyó, iózan
életű taglai lehettek, mert aki italos állapotban megfe-
ledkezett magáról , azt klzárták maguk közül,

A mai fiatalok élete nagyon eltér nagyszüieik gyer-
mekkorától, A tizenévesek keveset beszélgetnek szüle-
ikkel, jdősebb emberekkel, A szabadidejüket otthon a
televízió, a számítógép előtt töltik, s nemcsak ismere-
tekkel gyarapodnak, olykor az erőszak, a bruta]itás
árad felé|ük. A régiek minden lehetőséget megragad-
tak a közös szórakozásra, csoportos játékra, beszélge,
tésíe, Nagyszúleink gyermekkorában is voltak különc,
erőszakos emberek, de ezeket kiközösítették, kinézték
maguk közül. Ugyanakkor a hagyományokat átvették,
átadták, s megtanulták a köZösségi magatartáSformá-
kat, a szorgalmat, a munka iránti szeletetet,
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