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I. BEVEZETÉS 

 

I. 1. Kutatástörténet és témafelvetés 

 

A két háború közötti időszak népi-urbánus vitáját átható város-falu mitizálásával, a 

paraszt fogalmának romantizáló felfogásával szembehelyezkedve a kommunista propaganda a 

falu és város közötti különbségek felszámolására, kulturális kiegyenlítődésére helyezte a 

hangsúlyt a hivatalos közbeszédben. A marxizmus klasszikusaira (Marx, Engels, Lenin) 

hivatkozva vallották a kapitalista város és falu antagonisztikus ellentétét, a paraszti élet 

eszményítése helyett a falusi élet „bárgyúságát” és alávetettségét, melynek alapja, hogy a 

város kizsákmányolja a falut. A szocializmus építésének egyik alapfeltételeként határozták 

meg ezen ellentétek megszüntetését, a falu „felemelését”, melyhez a falvakban is a 

magántulajdon felszámolásán és a mezőgazdaság szocialista átszervezésén keresztül vezet az 

út. Rákosi Mátyás a téeszesítést meghirdető kecskeméti beszédében így vázolta a jövőt 1948-

ban: „Mi nemcsak a város, hanem a falu dolgozó népének életszínvonalát is fel akarjuk 

emelni. A mi célunk az, hogy ne csak a városban, de a falun is a dolgozó ember részesüljön a 

kultúra minden áldásában: a háza legyen egészséges, emberhez méltó, legyen benne villany, 

vízvezeték. A gyermekei járhassanak középiskolába vagy az egyetemre. Ha beteg, kapjon jó 

orvost, ha a felesége szül, álljon rendelkezésére klinika vagy szülőotthon. Olvashasson 

könyvet, újságot, hallgathasson rádiót, legyen a falunak mozija – álljon a dolgozó paraszt 

rendelkezésére mindaz a gép, amely megkönnyíti a munkát és növeli a munka eredményét. 

(Éljen! Taps.) Egyszóval: tűnjön el lassanként a város és falu közötti különbség. (Éljen.) Ilyen 

falut és ilyen dolgozó parasztságot akar a népi demokrácia. De mindenki tudja, hogy a mai 

termelési módszerekkel az öt-, tíz-, tizenötholdas parcellákon ezt a kultúrát, ezt az 

életszínvonalat megvalósítani nem lehet: ezt csak közös összefogással, szövetkezéssel, 

kölcsönös segítéssel lehet.”1 

A falvak kultúrájában és műveltségében, infrastruktúrájában a múlt és jelen, valamint 

a város-falu viszonylatában beálló változások ismertetése a politikai beszédek, újságcikkek, 

irodalmi riportázsok visszatérő toposzává vált a korszakban, sőt, e nézetek ismertetése, 

kifejtése a társadalomtudományok szakcikkeiben is rendre megjelent.2 Az ideológiai köntösbe 

burkolt megfogalmazás egyszerre értelmezhető modernizációként, s jelöli másfelől az 

urbanizációs folyamatok egyik irányát, a városiasodást. Enyedi György meghatározását 

                                                 
1 RÁKOSI M. 1952. 240. 
2 Mindezt a településtudomány oldaláról bemutatja: HAJDÚ Z. 1989. 86–87. 
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idézve ugyanis az urbanizáció kettős értelmű: „egyrészt jelenti a városi népesség szakadatlan 

növekedését (városodás), másfelől pedig érthető alatta a falu és a város társadalmi 

egységesülési folyamatát, a korábbi városi technikai civilizáció és életforma általános 

elterjedését az egész településhálózatban (városiasodás)”.3 Erdei Ferenc – 1971-ben a 

Magyarország felfedezése sorozatban megjelent Város és vidéke című, Csongrád megye 

városait (Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Csongrád) és vidéküket együttesen 

vizsgáló művének – sokszor idézett hasonlata szerint a városok a korábbi időszakokban 

szigetekként emelkedtek ki falusi-tanyai vidékük tengeréből. A hasonlatot idővel azonban 

meg kellett fordítani: „az előretörő városiasodást kell a tenger áradásához hasonlítani, 

amelyben a városiasodásból addig-ameddig kimaradó vidékek válnak egyre szűkülő 

szigetekké. És ez az áradás olyan ellenállhatatlanul hömpölygő, hogy a városok mind 

nagyobb mértékben és mind gyorsabban hasonítják magukhoz vidéküket, mintegy 

külvárosukká alakítva az egykor külön világot alkotó falvakat és tanyákat. Ez korunk 

urbanizációjának a lényege.”4 

A szocialista korszak urbanizációs folyamatainak vizsgálata több különböző 

tudományterület (történettudomány, szociológia, földrajz, építészet, néprajz) érdeklődési 

körébe tartozik, melyek természetszerűleg eltérő módon közelítenek a témához. Már a hazai 

kutatást is jellemző szakirodalmi bőség miatt a leltárszerű áttekintés helyett itt most csupán a 

főbb kutatási irányvonalak felvázolására vállalkozom. 

A kutatások hangsúlyos vonulatát képezik azok a makroszemléletű, gyakran 

matematikai-statisztikai módszerekkel operáló kutatások, melyek – a városi lakosság 

robbanásszerű növekedéséből kiindulva – a város- és általában a településhálózatot, azok 

hierarchiáját vizsgálják különféle tipológiák megalkotásán keresztül, feltárva ezáltal a 

városodás mértékét, a területi, funkcionális különbségeket. A szocialista korszakra vonatkozó 

első ilyen jellegű feldolgozások településföldrajzzal foglalkozó szakemberek nevéhez 

kötődnek. 

Az első nagyobb lélegzetű munkát a településföldrajzos Lettrich Edit jelentette meg 

1965-ben Urbanizálódás Magyarországon címmel, melyben akkoriban újszerű módon az 

egész országra kiterjedően, az urbanizálódással kapcsolatos jelenségek közül a 

leglényegesebbnek tekintett foglalkozási szerkezet sajátosságai alapján sorolta típusokba a 

                                                 
3 ENYEDI Gy. 1988. 8. 
4 ERDEI F. 1977. 9. 
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településeket (agrárjellegű települések, „kétlaki” települések és „urbánus jellegű települések).5 

Makroszintű megközelítése mellett a szociálgeográfiai szempontok is egyre inkább érvényre 

jutottak munkáiban, így a városiasodás folyamatát például a városias életforma mind 

általánosabbá válásán keresztül kívánta megragadni.6 

Beluszky Pál 1979-es tanulmányában7 az egy-egy tényező (pl. a lakosság foglalkozási 

szerkezete, a kiingázás mértéke) vizsgálatára alapozott funkcionális településtipizálást 

egyoldalúnak találta, mivel meglátása szerint a falusi településeket összetett folyamat-

rendszerek formálják.8 Borsod megyei vizsgálata során hét, a településformáló folyamatok 

hasonlóságával jellemezhető falutípust alkotott meg.9 Úgy látta, hogy míg az ötvenes-

hatvanas években a falvak gazdasági szerepköre, a lakosság foglalkozási szerkezete, s az 

ingázás mértéke volt legnagyobb hatással a községek közötti különbségekre, addig a hetvenes 

években már elsősorban a falvak mérete, fekvése, ellátottsági színvonala, dinamikus vagy 

stagnáló térségekhez való kötődése (s a hozzájuk társuló jelenségek) szabta meg egy-egy 

település jellegét. 

Vágvölgyi András szociológus 1982-es tanulmányában az urbanizáció falvakra 

gyakorolt hatását az életkörülmények és ebből következően az életmód átalakulásában látta. A 

                                                 
5 LETTRICH E. 1965. Az agrár jellegű települések legalább 55%-nyi mezőgazdasági lakossal; a „kétlaki” 
települések 55%-nál kevesebb mezőgazdasági és 63,4%-nál kevesebb ipari+egyéb lakossággal; az „urbánus” 
jellegű települések 63,4%-nál nagyobb ipari+egyéb lakossággal rendelkeztek. A foglalkozási átrétegződés 
földrajzi vizsgálata az 1960-as években került előtérbe, s egészen a rendszerváltásig – az iparosodás és iparosítás 
fogalmaihoz kapcsolódva – hangsúlyos kutatási témának számított. A Mendöl Tibor-tanítvány Lettrich Edit a 
foglalkozási átrétegződést 1960-ban Esztergomról benyújtott kandidátusi értekezésében még városi keretek 
között, majd a bírálatok hatására 1965-ös munkájában már az egész országra kiterjesztve vizsgálta. Czirfusz 
Márton a településföldrajz és urbanizáció vizsgálatához kötődő korabeli tudományos diskurzus értelmezésekor 
úgy látta, hogy a szocialista földrajz a megbélyegzett burzsoá földrajz (majd később a szociálgeográfia) 
munkamódszerének tekintette a mikoroszintű vizsgálatokat, a városmonográfiákat, s a települések funkcionális, 
a földrajzi munkamegosztáshoz kötődő makroszintű vizsgálatát tekintette követendőnek. Minderről bővebben ír 
a szerző disszertációja A foglalkozási átrétegződés a hazai szocialista földrajzban és a lettrichi program c. 
fejezetében: CZIRFUSZ M. 2011. 59–89., különösen 64–71. 
6 LETTRICH E. 1978. A népesedési folyamatok (alacsony gyermekszám, elöregedés; a társadalmi mobilitással 
összefüggésben a belső vándorlás alakulása, ingázás stb.) mellett vizsgálta a lakásviszonyok változását 
(kitekintéssel a városok és falvak infrastrukturális elátottságára), valamint „a város-vidék kapcsolatok” 
átalakulását. A foglalkozási átrétegződés vizsgálatakor új elemzési keretként beemelte a családot is, s nóvumként 
jelentkezett a munkaidő átalakulásával kapcsolatban a szabadidő-tevékenység vizsgálata. 
7 BELUSZKY P. 1979. 
8 Nyolc alapvetőnek vélt, 24 mutatóval jellemzett kritérium faktoranalízise révén tíz faktort különített el, melyek 
a településtipizálás alapjaiként szolgáltak. Ezek a következők voltak: 1. alapellátás-településszerkezet; 2. 
természeti környezet; 3. foglalkozási szerkezet és ingázás; 4. tercier szektor fejlettsége; 5. településfejlődés 
iránya és üteme; 6. külterületi népesség aránya; 7. urbanizáltság mértéke; 8. idegenforgalmi szerepkör 
fejlettsége; 9. kiskereskedelmi szerepkör fejlettsége; 10. forgalmi helyzet. 
99 I. Erősen csökkenő népességű, agrár jellegű, fejletlen hegy- és dombvidéki aprófalvak. II. Kis lélekszámú, 
fogyó népességű, a közelmúltban átrétegződött, hagyományos falusi kapcsolatrendszerekbe illeszkedő agrár-
lakófalvak. III. Közepes lélekszámú, mérsékelten fogyó népességű, a közelmúltban átrétegződött, hagyományos 
falusi kapcsolatrendszerekbe illeszkedő agrár-lakófalvak. IV. Hegyalja népes, mezővárosi múltú, stagnáló 
községei. V. A lakóövezet kis- és közepes nagyságú, másodlagos agrárfunkciókkal rendelkező községei. VI. Az 
agglomeráció magjának községei. VII. Speciális szerepkörű községek. 



6 
 

területi különbségeket feltáró falutipológiáját az életkörülmények vizsgálatára alapozta, 

melynek során 15 faktort vett figyelembe, köztük hangsúlyosan az infrastrukturális 

ellátottságot.10 

A városállományon belül a kutatók rendszerint külön csoportként kezelik a szocialista 

városokat, melyek meghatározására több kísérlet is történt.11 Germuska Pál – korábbi 

meghatározásokra építő – városdefiníciója négy kritériumot12 alapul véve Ajkát, 

Dunaújvárost, Kazincbarcikát, Komlót, Oroszlányt, Ózdot, Salgótarjánt, Százhalombattát, 

Tatabányát, Tiszaújvárost és Várpalotát sorolta a szocialista városok közé. Az 1945 utáni 

urbanizációs folyamatokat értékelve – a dualista és a két háború közötti időszakkal összevetve 

– kiemelte az iparosítás és a városodás szoros kapcsolatát. A másik fő városképző- és fejlesztő 

erőként az államigazgatás és a pártbürokrácia centrumigényét határozta meg, mivel a járás- és 

megyeszékhelyi státuszhoz hivatalok és közintézmények felállítása, továbbá infrastrukturális 

fejlesztés társult.13 

Az urbanizációs folyamatok másféle megközelítését képviselte a városszociológia, 

mely a nagyvárosi életmódot, a városok társadalmi problémáit kutatta. A chicagói iskola 

humánökológiai irányzata arra az elgondolásra épített, miszerint a különféle természeti és 

mesterséges környezeti feltételek között másként alakulnak az emberi kapcsolatok, a 

társadalmi szerveződés formái. A városi rétegek térbeli elkülönülését az ökológiai folyamatok 

(tulajdonképpen a népességmozgás hét változata, így a szegregáció) eredményeként, spontán 

módon kialakuló természetes övezetek (slum, gettó, kertváros) fogalmain és a városok 

térszerkezeti modelljeinek megalkotásán keresztül értelmezték. A városi struktúra mellett az 

emberi kapcsolatok elemzése is a kutatás fókuszában állt. A szorosabb kötelékekkel 

jellemezett premodern társadalommal, illetve falusi közösséggel szemben a nagyvárosi 

személytelenség, atomizáltság, elidegenedettség élményét középpontba helyező klasszikus 

                                                 
10 Rotált faktorok: 1. településnagyság, az alapvető ellátási intézmények elérhetősége; 2. népesség korösszetétele 
– laksűrűség; 3. népességreprodukciós képesség – népességvonzó hatás; 4. lakások szobaszáma és a lakásépítés 
dinamikája közötti összefüggés; 6. alapvető személyi szolgáltatások fejlettsége; 7. háztartások villamosítottsága; 
8. motorizáció színvonala; 9. foglalkozási struktúra; 10.  bölcsödei ellátottság és a lakásépítés összefüggése; 11. 
óvodai ellátottság; 12. külterületi népesség és az aktív keresők aránya közötti összefüggés; 13. alapfokú 
iskolázottság és a lakások vízellátása közöttti összefüggés; 14. magasabb szintű kereskedelmi ellátás 
elérhetősége; 15. oktatási-egészségügyi alapellátás elérhetősége. VÁGVÖLGYI A. 1982. 
11 Ezek áttekintésére lásd: GERMUSKA P. 2004. 19–53., valamint az Urbs várostörténeti évkönyv 2010-es 
szocialista városoknak szentelt tematikus számát, különösen: BARTA Gy. 2010., LADÁNYI J. 2010. A 
magyarországi városállományról és városhierarchiáról összefoglalóan: BELUSZKY P. 2003. 308–434. 
12 1. a szocialista városok a politika és a gazdaságpolitika által kiemelt szerepű települések, azaz a redisztribúciós 
rendszer kedvezményezettjei; 2. létesítésük elsődleges célja az urbanizálatlan térségek ipari fejlesztése volt, s 
általában egyetlen óriási termelőüzem vagy egy nehézipari ágazat dolgozói számára épültek, azaz speciális ipari 
funkciók hozták létre őket; 3. mindvégig túlsúlyban voltak az iparban foglalkoztatottak; 4. fokozottan 
érvényesültek a modern építészeti és várostervezési-szervezési elméletek. GERMUSKA P. 2004. 47–53. 
13 GERMUSKA P. 2004. 171–181. 
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szerzők (Ferdinand Tönnies, Louis Wirth, Robert Redfield) munkái nyomán a falu-város 

dichotómia, a falusias és a városias életforma megkülönböztetése általános értelmezési keretet 

kínált a városi jelenségek elemzésekor.14 A későbbi kutatások ugyanakkor a merev 

szembeállítást túlhaladva rámutattak az egyes városi szubkultúrák keretein belül a családi, 

baráti, szomszédsági kapcsolatok fontosságára. Herbert J. Gans pedig a nagyvárosi tér 

ökológiai sajátosságai helyett a foglalkozást tekintette az elsődleges életmód-meghatározó 

tényezőnek, s egységes nagyvárosi életforma helyett városi életmódokról beszélt.15 A – 

gyökereiben a korai városszociológiához kötődő – városantropológia 1960–1970-es évekbeli 

színrelépésével hangsúlyossá vált a városi szegénység, a háztartás és családkutatás, illetve a 

társadalmi háló, valamint a migráció kutatása.16 

A hazai városszociológiában leginkább a lakótelepek problematikájában összpontosult 

a gyorsütemű urbanizáció, a tömeges bevándorlás kiváltotta társadalmi jelenségek vizsgálata. 

Szelényi Iván és Konrád György úttörő munkájukban pécsi, debreceni, budapesti és szegedi 

lakótelepek társadalmi szerkezetét vizsgálva rámutattak, hogy az állami lakáselosztás 

körülményei között is kialakul a szegregeció, mivel az egyes társadalmi rétegek különböző 

érdekérvényesítő pozícióval rendelkeztek.17 A lakótelep építészeti egyhangúsága, 

monotonitása, a lakások kis mérete, a hiányzó közösségi funkciók, személyközi kapcsolatok, 

az elidegenedés, a társadalmi integráció hiánya, s végül mindezek eredőjeként a slumosodás 

veszélye olyan folyamatosan jelenlévő közéleti vitatémái voltak a korszaknak (különösen az 

1970-es évek második felétől),18 melyek számos szociológiai vizsgálatot indukáltak.19 

A kutatók érdeklődése kiterjedt a népességmozgás folyamatának vizsgálatára is. A 

falusi lakóhelyét megtartó, s városi, ipari munkahelyére naponta bejáró, vagy hetente, havonta 

ingázók rétegét a pejoratív „kétlaki”, illetve ingázók kifejezéssel illette a korabeli közbeszéd. 

A téma közismert szociológiai feldolgozása Bőhm Antal és Pál László munkája, akik az 

ingázók területi megoszlását, társadalomszerkezeti jellemzőit, típusait és az ingázás kínálta 

                                                 
14

 TÖNNIES, F. 2004., WIRTH, L. 1973., REDFIELD, R. 1969. 
15 SZELÉNYI I. 1973. 7–38.; CSIZMADY A. 2011. 7–23. 
16 NIEDERMÜLLER P. 1984., AL-ZUBAIDI, L. 2007. 
17 SZELÉNYI I. – KONRÁD Gy. 1969. 
18 A szűkre szabott modernség címmel közölt például vitaindító cikket a lakótelepi környezettel és életmóddal 
járó nehézségekről a Napjaink – észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap – 1980-ban. A folyóirat 
hasábjain majd egész évben zajló vita nyomán a tokaji írótábor is a lakás, lakótelep, életmód kérdéskörét 
választotta tanácskozása témájának. A lap az ország számos pontjáról érkezett hozzászólást közölt, melyek 
között szociológusok, építészek, írók fejtették ki álláspontjukat. A lakótelep-kritikákról általánosságban lásd: 
TÓTH P. 1993. 462–466. 
19 Pl.: BÉLLEY L. – KULCSÁR L. 1975., CSŐREGH É. 1978., BÉRES Cs. 1979., TÓTH P. 1978. Dunaújváros 
kapcsán: SZIRMAI V. 1988. 
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életminőséget, életkörülményt helyezték vizsgálódásuk középpontjába.20 Tóth Eszter Zsófia 

az ingázás kutatástörténeti áttekintése során úgy találta, hogy a szociológusok a hetvenes 

években foglalkoztak a legintenzívebben a témával, mivel az átmenetiséget és a devianciát 

szimbolizálva a bejáró munkások életmódjának elemzése kihívást jelentett számukra. 

Előszeretettel helyezték vizsgálódásaik középpontjába a bejáró és ingázó munkások 

tipizálását, elsősorban az ingázás távolsága, gyakorisága, s a lakóhely fajtája szerint.21 

A szociológiai, szociográfiai kutatások mellett – a szaktudományon kívül – talán 

kevéssé ismert vonulatát alkotják a kutatásoknak a néprajzi munkák. Dobos Ilona folklorista 

az életükről mesélő első sztálinvárosi munkásokat hallgatva jó érzékkel fedezte fel a faluról 

városba költöző egykori mesemondók, jó elbeszélők szövegrepertoárjának módosulását. A 

megváltozott életkörülmények, gondolkodásmód, a munkásszállások városi 

munkásemberekkel föllazult hallgatósága miatt a tündérmesék, hiedelemtörténetek rovására 

előtérbe kerültek – az általa „igaz történetként” meghatározott – realisztikusabb, az 

élettörténet egyes szakaszaira épülő elbeszélések.22 Az életrajzok, visszaemlékezések másfajta 

felhasználását figyelhetjük meg az 1954–1959 között működő Nagy-budapesti Néprajzi 

Munkaközösség23 munkásszállások lakóival kapcsolatos kutatásaiban, ahol segítségükkel a 

város hatását a közösségi élet, a táplálkozás, a viselet-ruházkodás és a kultúra-művelődés 

területén mutatták be.24 Dömötör Ákos szintén folkloristaként – a Munkásmozgalmi Múzeum 

muzeológusaként – Bejáró munkások. A kohászati dolgozók életmódja és kultúrája a 

Hangony völgyében címmel írta kandidátusi disszertációját 1979-ben.25 Sajátos 

megközelítéssel, részben családtörténeti elemzéseken keresztül mutatta be az Ózd környéki 

falvak századfordulótól kezdve meginduló foglalkozási átrétegződését, a rokonság szerepét a 

                                                 
20 BŐHM A. – PÁL L. 1985. 
21 TÓTH E. Zs. 2008. 54–56. A kétlakiság témakörének újabb feldolgozásaként lásd még: VARGA Zs. 2012a., 
2012b. 
22 Az átmenetinek vélt jelenség lélektani-társadalmi hátterének boncolgatása mellett Dobos arra is figyelmet 
fordított elemzésében, hogy melyek a férfi és női elbeszélők jellegzetes témái, mi az, amire szívesen 
emlékeznek, hogyan alakítja az élmény- és emlékanyagot a világnézet és a társadalmi pozíció, milyen ezeknek a 
szövegeknek a valósághoz való viszonya, s azok hitelesek-e mint kortörténeti dokumentumok. S. DOBOS I. 1964. 
Az „életrajzi vallomásokat” közli: S. DOBOS I. 1958. 
23 A munkaközösség történetéről és eredményeiről bővebben: LÉTAY M. 1996. 
24 Az ELTE Néprajzi Intézete által őrzött kéziratos gyűjtés anyagában elsősorban Pogány Mária és Rádics József 
folytatott vizsgálatokat a falusi hátterű – jellemzően munkásszállásokon lakó, építőiparban dolgozó – nők 
életével kapcsolatban. A kéziratok az ELTE Néprajzi Intézetében találhatók, a Nagy-Budapest Gyűjtemény 
(Fővárosi Tanács Néprajzi Albizottság, 1954–1959) katalógusa alapján az alábbi tételszámokon érhetők el: 980., 
981.; 997., 1082. A két szerző egy kötetet is megjelentetett a témában, melynek műfaját irodalmi 
szociográfiaként határozták meg: POGÁNY M. – RÁDICS J. 1958. Szintúgy a városi életmódváltozást vette górcső 
alá Tóth János, aki egy Galga mentéről bejáró, „virágkertészetben dolgozó lánycsoport” körében végzett 
vizsgálatokat. A Nagy-Budapest Gyűjtemény (Fővárosi Tanács Néprajzi Albizottság, 1954–1959) katalógusa 
alapján az alábbi tételszámokon érhetők el a kéziratok: 1003., 1004. 
25 KRIZA I. 2000. 616. Munkája csak jóval később, a miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyvében jelent meg 
folytatásokban: DÖMÖTÖR Á. 1994., 1996., 1997. 
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munkavállalásban, a gyári munka hatására átalakuló családi szerepeket, a ház, a lakásbelső, az 

öltözködés, illetve a természeti környezettel való kapcsolat megváltozását. 

A falu és a parasztság 1945 utáni átalakulása felerősítette „az utolsó óra” érzését, s a 

néprajz érdeklődése elsősorban az iparosodás korának parasztsága felé fordult, bár azt is 

fontos hozzátenni, hogy a tradicionális paraszti kultúrát tematikus vagy táji megközelítésben 

feldolgozó munkák az adott témát gyakran a jelen bemutatásával zárták. Ugyanakkor a kortárs 

jelenségek átfogó, programszerű vizsgálatára is több, változó sikerű kezdeményezés született. 

A kutatások első hulláma az ötvenes évekhez kapcsolódik, amikor is az újonnan 

felállított munkásfolklór, termelőszövetkezeti munkaközösség és a települési munkacsoport 

feladatául kapta a mezőgazdaság szocialista átszervezése és az erőltetett iparosítás hatására 

átalakuló falu életének, valamint a munkásfolklórnak és -életmódnak a tanulmányozását.26 Az 

ötvenes évek „szocialista életmódot és kultúrát” vizsgáló néprajzkutatói elsősorban olyan 

hagyományos vizsgálati egységeken, mint az építkezés, a táplálkozás, a viselet és új 

fejleményként a művelődés területén keresztül tervezték bemutatni a változásokat. Bár a 

városi és a tőle nem teljesen elkülöníthető munkásnéprajzi kutatásoknak ideológiai 

szempontból is hangsúlyos szerepet szántak, az ekkor kibontakozó szovjet és hazai munkás- 

és városkutatások számára problémát okozott a megfelelő vizsgálati módszer kiválasztása.27 A 

hagyományosan falusi terepen működő néprajzkutatók néhány kivételtől eltekintve ezért is 

választottak budapesti (vagy sztálinvárosi) kutatásuk során sokszor olyan témát, mely a 

peremtelepülések falusi világában még jól nyomon követhető volt, ezért keresték a „falut a 

városban”.28 

                                                 
26 KÓSA L. 2001. 204–211. A termelőszövetkezeti munkaközösség vizsgálatra javasolt témái között szerepelt a 
tanyarendszer átalakulása, a megváltozott falukép (új társadalmi és gazdasági épületek, klubok, rádió, mozi, 
iskola, könyvtár, bölcsőde), az új falvak kialakulása, az új falusi házak építésének jellegzetességei, a háztáji 
gazdálkodás, a szövetkezeti gazdálkodás és hatása az életmódra (pl. munkaszervezés, a női munka térhódítása, s 
ennek hatása a családi szerepekre). Valamint az átalakuló szokások, népköltészet, népművészet, s végül a 
szocializmus nagy építkezései (pl. Sztálinváros, tiszalöki vízi erőmű), s azok hatása a szomszédos településekre. 
BALASSA I. 1952a., 1952b. A Néprajzi Múzeum tiszaigari munkaközössége Tiszaigar történetét 1744-től, a falu 
törökök utáni újratelepülésétől kezdve kívánta nyomon követni az adatfelvétel jelenéig (1949-50), megvizsgálva 
az 1945 után bekövetkező változások gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásait is. Az elkészült, de végül 
kéziratban maradt kötetet a munkaközösség vezetője, Kardos László később – 1954-es és 1964-es kiegészítő 
kutatásaira alapozva – jelentősen átdolgozta. A halála miatt félbemaradt művet – kéziratainak felhasználásával – 
végül felesége, Pogány Mária egészítette ki, illetve készítette el. KARDOS L. 1997., POGÁNY M. 2001. A faluban 
szociológiai kutatás is zajlott az 1970-es évek végén, melynek eredményeiről lásd: LENGYEL Zs. (szerk.) 1982. 
27 KUSNYER, P. I. 1953. 9. 
28 KÓSA L. 2001. 207–208. Az új falvakkal, tanyaközpontokkal ellentétben az új városok, nagy építkezések 
helyszínei kevéssé keltették fel a néprajzkutatók figyelmét, pedig az új közösségek születése, s azok 
ábrázolásmódja (felbolydulás, összeszokás nehézsége stb.) nyilvánvaló párhuzamokat mutat. A Néprajzi 
Múzeum Etnológiai Archívuma több adatgyűjtést is őriz ebből az időszakból Sztálinvárosból, melyek azonban 
elsősorban az ópentelei részről származtak, s – a fentiek jegyében – olyan hagyományos néprajzi témák álltak a 
középpontban, mint a halászat, ruházkodás, földművelés, állattartás, táplálkozás, bútorzat, néphit, népszokások, 
kendermunka és új vonulatként a munkásfolklór. A Dégh Linda vezette munkásfolklór munkaközösség kutatási 
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Dankó Imre etnográfus szintén az ötvenes években, a termelőszövetkezeti 

munkaközösség keretében kezdte meg kutatásait,29 s azon kevesek egyike, aki a 

termelőszövetkezetek néprajzi kutatását a későbbiekben is folytatta,30 hiszen úgy vélte, hogy 

az „az egész falu életének döntő tényezője” lett, általános és mélyreható változásokat okozva 

az életmódban, melyek közül leglényegesebbnek a szervezettség megjelenését, a munkás 

életforma térhódítását, a korábban szinte csak termelő parasztság fogyasztóvá válását, s ezzel 

összefüggésben a civilizáció minden korábbinál nagyobb mérvű terjedését találta.31 Az általa 

változásvizsgálatként meghatározott – s nem csupán a szocialista kori viszonyok kapcsán 

alkalmazható – irányzat a materialista történelemfelfogás jegyében a gazdasági-társadalmi 

változásokból kívánta levezetni az életmódbeli és kulturális átalakulást, reményei szerint 

túllépve ezáltal azon a néprajzi szemléleten, mely a történelmi-társadalmi indítékok 

másodlagossága mellett a formai változások vizsgálatára koncentrált.32 

A néprajzi jelenkutatás problematikája A mai falu társadalmi szerkezetének 

átalakulása: a paraszti életmód és tudat változásai című akadémiai kutatási irányzathoz 

kapcsolódva merült fel újra 1971-ben.33 A szociálantropológiai közösségkutatások elméleti-

módszertani alapjaira helyezve a Nógrád megyei Varsányban indult meg az a többéves 

társadalomnéprajzi kutatás, amely a falu társadalmi-kulturális életében 1945 óta bekövetkezett 

változásokat kívánta nyomon követni olyan témákon keresztül, mint a gazdasági viszonyok, 

család, háztartásszervezés, viselet, szabadidő-felhasználás, magatartási normák, vallás és 
                                                                                                                                                         
céljának a munkásosztály kialakulásának, a paraszt ipari munkássá válásának vizsgálatát, valamint a szocialista 
munkásság tudatosodásának folklóranyagban való megjelenését tekintették. A kutatást a csepeli Rákosi Mátyás 
Művekben, építőmunkásoknál és bányászoknál tervezték megindítani. SZ. MORVAY J. 1951. 228. 
29 A túrkevei határban fekvő pusztatúrpásztói tanyaközpont életét vizsgálta abból a szempontból, hogy milyen 
változásokat hozott a pusztai lakosok életmódjában (ruházatában, étkezésében, a házak berendezésében) a 
termelőszövetkezet, kitérve például a munkaruha (eredetileg védőruha) megjelenésére és viseleti ruhává 
alakulására, a textilutalványok, a ruhaanyag-ellátás zavarainak, a hagyományos ruházat beszerzési 
nehézségeinek szerepére a viselet átalakulásában, a generációs különbségekre, a munkahelyi ebédidő 
bevezetésével kapcsolatos problémákra, kihatására az asszonyok munkába vonásával kapcsolatban. DANKÓ I. 
1955. 
30 Életmódbeli változások a délbihari síkság parasztságának felszabadulás utáni életében. (Különös tekintettel a 
településre, építkezésre és lakásbelsőre.) Kandidátusi értekezés. Kézirat, 1966. A két kötetes, 1251 oldalas 
munkát sosem adták ki, szerzője viszont több részletet publikált belőle, melyek közül az alábbit emelem ki: 
DANKÓ I. 1976. 
31 DANKÓ I. 1967. 65.; 69–70. „A parasztság előzőekben olthatatlan földéhsége megszűnt. A szocialista 
mezőgazdaság keretein belül nem tud földet venni, még több házat sem s kénytelen jövedelmét élete 
kényelmesebbé, szebbé, egészségesebbé tételére fordítani. Ennél a változásnál közvetlenül tapasztalhatjuk az 
iskola, a művelődés emelkedésének hatását is. Az előzőnél lényegesen jobban iskolázott, művelődött parasztság 
igényesebb. Jövedelmének nagy részét házra, lakásra, ruhára, élelmiszerre, kulturális és egészségügyi célokra 
költi el – fogyasztóvá vált.” 
32 DANKÓ I. 1963., 1975. 
33 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága 1971-ben a fent említett téma mellett több középtávú 
kutatási feladatot is kijelölt az MTA Társadalomtudományi Intézetei számára.   Pl.: társadalmi rétegződés, 
mobilitás vizsgálata, a család helyzetének alakulása, a szabadidő felhasználásának rétegek szerinti vizsgálata, 
különös tekintettel a szórakozásra stb. MNL OL M-KS 288-41. MSZMP. Agitációs és Propaganda Bizottság 
iratai. 1971. február 16. 153. d. 8. 
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hitvilág, munkaszervezeti formák.34 Sárkány Mihály értékelése szerint az 1978-ban megjelent 

kötet „egy, a statisztikai mutatók szerint »átlagos« falu viszonyait mutatta be, amelynek 

lakossága a paraszti léttől a munkáslét felé elmozdulás állapotában volt, s ez megmutatkozott 

a létfenntartás módjában, a generációk viszonyában, az életkeretek alakításában, az 

értékrendben.”35 

Voigt Vilmos az akkulturáció (olyan kultúraváltás, „amely kívülről jött és az egész 

hagyományos kultúra kicserélését jelenti”) fogalmi keretei között javasolta vizsgálatra a 

parasztság társadalmi tudatának (értelmezésében a folklórnak) az átalakulását olyan 

folyamatokon keresztül, mint az urbanizáció (városi népesség növekedése), a foglalkozási 

struktúra módosulása, az iskoláztatás elterjedése, a tömmegkommunikációs eszközök falusi 

megjelenése vagy a szórakozás struktúrájának átrendeződése. Utóbbi kapcsán az egyházi 

mellett megjelenő társadalmi ünnepek vizsgálatát, a vásár és búcsú szerepének alakulását, a 

szórakozás színhelyeinek módosulását (a hagyományosan kedvelt kocsmák és csárdák mellett 

egyre nagyobb népszerűségre szert tevő, városi eredetű eszpresszó és cukrászda divatját), a 

turizmus és utazás térhódítását (így különösen a népszerű téesz-kirándulások), valamint a 

művelődési házak tevékenységét emelte ki.36 

A társadalomtörténeti irányzaton belül a kétezres évektől kezdve születtek meg olyan 

munkák, melyek a mindennapok történetét kutatva változó mértékben érintik az urbanizáció 

kérdését is. Ezek sorában Horváth Sándor A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros című 

munkája a politikatörténeti határokat szándékosan elkerülve az 1950-es években, a 

városalapítás első évtizedében vizsgálja a város társadalmát „alulnézetből”.37 A kutatását 

módszertanilag ösztönző irányzatok a mikrotörténet, Alltagsgeschichte (mindennapok 

története) és a történeti antropológia voltak. A megközelítési módok sokszínűsége, illetve a 

téma kutathatósága sajátos, mozaikszerű képet eredményezett a városról. A szerző vizsgálja a 

városról kialakult képzetek, mítoszok kialakulását, a városlakók térbeli elkülönülésben is 

megmutatkozó identitását, a falusi bevándorlókkal kapcsolatban a hivatalos beszédmódban 

szétválasztott falusi és városi életforma normatív jellemzőit, a családi kapcsolatokat és 

szerepeket a gyermekvállalás, női munka és a válás témáján keresztül, s az olyan – a központi 

akarat szándékai ellenére létező – jelenségeket, mint a kocsmák világa, a városi szegénység és 

a prostitúció. Tóth Eszter Zsófia egy budapesti harisnyagyári munkásnőkből álló, Állami 

Díjjal kitüntett szocialista brigád mindennapjait tárja fel mikrotörténeti megközelítésben, 

                                                 
34 BODROGI T. 1978. 
35 SÁRKÁNY M. 2000. 63. 
36 VOIGT V. 1978. 
37 HORVÁTH S. 2004. 
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elsősorban a brigádtagokkal készített oral history interjúk, valamint a szocialista hatalom 

nézőpontját közvetítő sajtóanyagok, levéltári források alapján.38 Elbeszélésmódja szintén nem 

lineáris történetvezetésű, hanem mozaikszerű, melyet az életút-elbeszélésekből felfejtett, az 

interjúalanyok által „identitásképző tényezőkként” ábrázolt elemek tagolnak. Elemzése 

középpontjában így az 1940-es évek közepéig visszanyúló bevándorlás, majd otthonteremtés 

(lakásszerzés, szomszédsági kapcsolatok), a brigádtagok gyári munkája, s ehhez 

kapcsolódóan a kitüntetések, a fogyasztás, a párttagság, a vallás és a nemi szerepek állnak. 

Végezetül Valuch Tibor Magyar hétköznapok. Fejezetek a mindennapi élet történetéből a 

második világháborútól az ezredfordulóig címmel 2013-ban megjelent kötetét emelem ki.39 A 

munka statisztikákra, elemzésekre, kereskedelemmel és áruellátással kapcsolatos levéltári 

dokumentumoka, hagyatéki leltárakra és a sajtóra támaszkodva, a makro- és mikroszintű 

nézőpontokat váltogatva mutatja be a jövedelmi viszonyok, a fogyasztási kiadások és 

fogyasztói magatartás változását, külön kitérve a lakásviszonyok, lakáshasználat, az 

öltözködés, valamint a táplálkozás témakörére. Elemzésében egymással párhuzamosan 

tárgyalja mindennek városi és falusi vetületét, kiemelve a fennmaradó különbségeket, a 

településtípusokra jellemző fáziseltolódásokat, s a kialakuló egységesedést. 

Mint a fentebbiek is mutatják, az urbanizáció számtalan megközelítést és témafelvetést 

tesz lehetővé. Kutatási célkitűzésem arra irányult, hogy az urbanizáció két egymással 

párhuzamosan zajló folyamatát, a városodást és a városiasodást is figyelemmel kövessem egy 

olyan térségben, ahol az 1950-es évek első felében, ún. zöldmezős beruházás keretében 

kezdték meg egy város felépítését egy addig lényegében „várostalan” vidéken. A térség 

urbanizációs folyamatainak középpontjában Leninváros állt, ami elsőként a szocialista város 

tervezési elveiből, az épített környezet sajátosságaiból fakadó városi életvitel jellemzőinek, 

adaptálásának vizsgálatára irányította a figyelmem. A környező falvak életét az új város és az 

üzemek több szempontból is befolyásolták. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a város hatását, 

térségben betöltött szerepét a Mezőcsáti járás két, a várostól eltérő távolságra fekvő, 

különböző közlekedésföldrajzi helyzetű településén szemléltessem. A várostól 4 kilométerre 

fekvő Tiszapalkonya és a 24 kilométernyi távolságra eső Tiszakeszi kiválasztását segítette, 

hogy mindkét településhez családi, rokoni kötelékek fűznek, s ezáltal helyismerettel 

rendelkezem.40 (A Mezőcsáti járás térképét lásd a mellékletben.) 

                                                 
38 TÓTH E. Zs. 2007. 
39 VALUCH T. 2013. 
40 Az 1949-es népszámlálás szerint Tiszapalkonyán 1728 fő, Tiszakeszin 3221 fő lakott. Míg Tiszapalkonya 
lakossága az 1960., 1970., 1980. évi népszámlálások szerint folyamatosan 1800 fő felett maradt, s csak 1990 
után csökkent jelentősen, mintegy 1500 főre, addig Tiszakeszi lakossága inkább folyamatosan csökkenő 
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A kutatás megtervezésekor elsősorban azt szándékoztam vizsgálni, hogy a környező 

falvak paraszti lakossága hogyan került kapcsolatba a várossal, milyen hatások érték onnan. 

Ezeket célszerűnek tűnt – egyebek mellett – a foglalkozási átrétegződésen keresztül 

megragadni, hiszen többen is munkát vállaltak a város építésénél. Hallottam történeteket 

arról, hogy az építkezésen dolgozók szobát béreltek Tiszapalkonyán a falusiaknál, ahol a 

bérlők például modern, divatos tánczenét hallgattak a szállásukon, a falusiak közül 

ugyanakkor többen eljártak az Erőmű rendezvényeire, így bálokra, színházi estekre vagy a 

majálisra, s a „telepi” bolt is a megszokottnál szélesebb árukínálattal rendelkezett, ahonnan 

parizert lehetett vásárolni az ötvenes évek első felében. E jelenségek azt a képzetet erősítik, 

hogy a város az urbánus életforma és „értékek” terjesztőjévé vált, s hozzájárult a falu 

zártságának, tradicionális életvitelének megbomlásához. A várostól távolodva azonban egyre 

kevésbé érződött ez a féle „kisugárzás”, hiszen hiába jártak például kubikosok Tiszakesziből 

is az építkezésre már az ötvenes években, több interjúalany is arról számolt be, hogy a 

hatvanas évek közepéig az ő látókörükből teljesen kiesett a város, s egyáltalán nem is jártak 

ott. A város hatását középpontba állító megközelítés önkéntelenül is abba az irányba terelt, 

hogy a kulturális minták átadása-átvétele terén a közvetítő csatornákra fordítsam a figyelmem. 

Miközben elmondható, hogy az egyéntől egyénig, közösségtől közösségig terjedő mintaátadás 

természetes folyamat, a spontaneitás mellett fontos kiemelni mindennek felülről 

szervezettségét, irányítottságát is. A falu hagyományos életét megbolygató számtalan ilyen 

mintaátvételi lehetőség/alkalom közül kiemelhető például a katonaság vagy az iskolai 

kollégiumok, ám ezek többnyire megkövetelték az egyén, hosszú ideig jellemzően a férfiak 

tartós kilépését a falusi életvilág keretei közül. A társadalmi-gazdasági keretek szocialista 

átalakítása azonban erőteljesen érintette a helyben maradottakat is. A gyors és mélyreható 

változások, mint az iparosítás, beszolgáltatás, kollektivizálás az egész életstratégiát 

megváltoztató helyzetet teremtettek. A radikális változások mellett „csak” az életmódra ható, 

finomabb eszköztárat is felvonultatott a rendszer – például infrastrukturális fejlesztések 

végrehajtása, továbbá a szórakozásra és a kultúra művelésére alkalmas helyszínek átalakítása, 

illetve létrehozása, új fogyasztói szokások propagálása révén. Ugyanakkor a gyökeres 

társadalmi-gazdasági változások mellett az életkörülményeket javító, az életszínvonalat emelő 

intézkedések is tükrözték a rendszer ideológiáját. Így például a villamosítást „kultúrát hozó 

fényként” jelenítették meg vagy a kereskedelmi hálózat átalakítását is a kulturáltság 

                                                                                                                                                         
tendenciát mutatott, s 1990-ben már csak 2899 fő lakta. Az új város az egykori Mezőcsáti járás települési 
hierarchiáját is alapvetően átstrukturálta, Mezőcsát és a Tisza túlpartján fekvő Polgár elvesztette korábbi piaci 
központ szerepét. S bár Mezőcsát járási székhely maradt 1982-ig, az új város fokozatosan átvette a kereskedelmi, 
infrastrukturális, majd végül a közigazgatási központ szerepét is. 
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fogalmával kapcsolták össze. A vívmányok „helyes” használatához magatartásmodelleket, 

egyfajta magatartáskódexet is kínáltak például a sajtón keresztül, melyek megvalósulása 

részét képezte volna a szocialista embereszménynek. 

A szocialista rendszer céljai közé tartozott a mindennapi élet ellenőrzése, a 

kommunista erkölcsiség és eszmeiség kiterjesztése a magánszférára. Stephen Kotkin amerikai 

szovjetológus értelmezésében a sztálinizmus több mint intézményrendszer, meghatározó 

személyek vagy ideológia, mivel az „mindig is magában foglalt egy erőteljes 

szimbólumrendszert, új attitűdöket, nyelvet és beszédstílust, új viselkedési mintákat a privát 

és a közéletben, még az öltözködésben is új divatot – egyszóval egy olyan megélt 

tapasztalatot, amelyen keresztül lehetséges volt elképzelni és életre hívni a szocializmusnak 

nevezett új civilizációt”.41 Kotkin modelljét követő kutatók „az ideologikus vágy jeleit 

fedezték föl az élet leghétköznapibb tereiben és jelenségeiben, mint például a hétvégi házak, a 

konyhák vagy az öltözködés esetében”. Elbeszélő módszerükre jellemző, hogy a párt 

nagyszabású társadalmi látomásait, a hozzá társuló hatalmi-ideológiai szándékot és az arra 

reakcióként megszülető társadalmi gyakorlatot párhuzamosan jelenítik meg. E kettősség – 

mely munkámat is jellemzi – a forráshasználat szintjén egyaránt jelentkezik.42 Az állami és 

pártszervek által „kitermelt” hivatalos dokumentumok – a korabeli nyilvánosságban megjelent 

propagandisztikus anyagokhoz hasonlóan, de tegyük hozzá korántsem egyforma mértékben – 

ideológiával átitatott, szóhasználatát, stílusjegyeit, retorikáját tekintve is formalizált nyelven 

íródtak, folyamatosan közvetítve ezáltal a rendszer által magáénak vallott értékrendet, az 

elképzelt társadalomképet, s a korabeli társadalmi valóság helyett sokkal inkább vallanak 

szerzőjük gondolkodásmódjáról, a hatalomhoz való viszonyulásáról. Az átlagemberek 

hétköznapi tapasztalatának megragadhatósága egyfelől a szóbeli források, oral history 

interjúk, visszaemlékezések, korabeli naplók, levelek, beadványok, kérelmek, panaszok stb., 

másfelől a helyi szintű források felé irányította a kutatói figyelmet.43 

Dolgozatomban több korábban ismertetett munkához hasonlóan hasznosítottam a 

mindennapok története névvel illetett – leginkább fő teoretikusa, Alf Lüdtke nevével 

fémjelzett – társadalomtörténeti irányzathoz (németül Alltagsgeschichte) köthető elméleti-

gyakorlati műveket. A mindennapok történetének történetírói arra kérdeznek rá, hogy a 

korabeli ember miként élte meg a hétköznapokat. A német történészek a (náci és kommunista) 

diktatúrák kutatása kapcsán például azt vetették fel, hogyan hatott az állam a társadalomra, s 

                                                 
41 Stephen Kotkint idézi: BARTHA E. 2003. 19. 
42 APOR P. 2008. 27–29. Idézet: 27. 
43 Uo. 15–16. Kotkinről bővebben: HORVÁTH S. 2006. 20–26. A forráshasználatról lásd még: Ö. KOVÁCS J. 
2012. 38–48. 
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annak különböző tagjai, csoportjai hogyan próbálták megvédeni autonómiájukat, milyen 

mértékben tudta irányítani az adott párt a polgárokat, s hogy ők erre milyen egyéni cselekvési 

módozatokkal válaszoltak, milyen mindennapi kölcsönhatások zajlottak az uralom 

intézményesített formái és az egyén között.44 

A hétköznapok vizsgálati terepeként előtérbe kerültek a mikrovilágok, 

mikroközösségek is. A mikrotörténelem és a történeti antropológia határmezsgyéjén mozgó 

kutatások egy jól körülhatárolható egység (mint a szocialista városok, egy-egy falu, gyár vagy 

munkahelyi közösség)45 intenzív vizsgálatával kívánják felfejteni egy – a viszonylagos időbeli 

közelség ellenére is – idegen, ismeretlen kultúra jelentésrétegeit. Minden bizonnyal 

elkülöníthetőek ezen irányzatok (kultúratörténet, mindennapok története, mikrotörténelem, 

történeti antropológia) elméleti feltevéseik, módszertani apparátusuk, meghatározó 

problematikájuk alapján, de talán fontosabb annak kiemelése, hogy a markáns, egymást 

megtermékenyítő, s a kontúrokat idővel elhomályosító irányzatok együttesen alakítják a 

szocialista hétköznapok kutatási kereteit. Ezen megfontolásokat szem előtt tartva az 

urbanizáció életmódra gyakorolt hatását, annak komplexitását változatos témákon – mint a 

városi épített környezet, a foglalkozási átrétegződés, az infrastruktúra, fogyasztói szokások, 

valamint a tudati viszonyok átalakulása – keresztül kívánom bemutatni. 

 

I. 2. A kutatás fő forrásai 

 

A két nézőpont vizsgálata különböző források használatát vonta maga után. A hatalmi 

perspektívát elsősorban a sajtó, az egyéni dimenziókat pedig az interjúk és a kortársi narratív 

források révén sikerült megragadni. 

 

I. 2. 1. A sajtó 

 

A korabeli közbeszéd, sajtódiskurzus elemzéséhez több eltérő profilú, különböző 

olvasóközönséget megcélzó lapot használtam. A Borsodi Vegyész a megye vegyipari 

dolgozóinak üzemi lapja,46 a kazincbarcikai és tiszaszederkényi pártszervek 

                                                 
44 Az Alltgasgeschichte irányzatáról lásd: MAJTÉNYI Gy. 2001. A mindennapi élet kutatási problematikájáról 
lásd még: GYÁNI G. 1997a., 2009. 
45 APOR P. 2008. 21–25. 
46 Az 1960-as évek közepén az országban még csak mintegy 150 üzemi lap létezett, 1975-re azonban már majd 
400, 1980-ban pedig már több mint 600 ilyen kiadvány jelent meg heti vagy kétheti rendszerességgel. A 
pártirányítás alatt álló lapok kezdetben néhány ezres példányszámban láttak napvilágot (számuk országos szinten 
1965-ben mintegy 150 ezer volt, ez a szám azonban 1988-ra megötszöröződött, vagyis az üzemi lapok többsége 
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kezdeményezésére 1964-től jelent meg heti 4 oldalon, kezdetben 2000 példányban. A 

megjelentetés költségeit a Nehézipari Minisztérium vállalta, a lapot pedig a két város 

pártbizottsága által létrehozott szerkesztőbizottság irányította. A lap párhuzamosan közölte a 

két várossal, illetve gyáraikkal kapcsolatos híreket. A lapalapítók célkitűzése szerint amellett, 

hogy elősegítené az üzemek termelési feladatainak megoldását, „résztvenne a különböző 

vidékről és munkahelyről idetelepedett dolgozók közösségi nevelésében, tudatuk és erkölcsük 

formálásában.”47 Az ezt váltó Leninvárosi Krónika 1983 novemberében indult a leninvárosi 

nagyvállalatok dolgozóinak hetilapjaként. Az újság beköszöntőjében leszögezte, hogy 

tudósításaiban elsősorban arra törekszik, hogy bemutassa a helyi nagyvállalatok életét, 

fórumot biztosítson az üzemi élettel kapcsolatos vélekedéseknek. A Borsodi Vegyészhez 

hasonlóan teret kívánt adni ugyanakkor a város mindennapi életével, gondjaival kapcsolatos 

cikkeknek is.48 Míg a vegyipari városok közös lapjában egyáltalán nem biztosítottak helyet 

sem a mezőcsáti járásnak, sem a város szűkebb környezetéhez tartozó falvaknak, addig a 

Krónika – összefüggésben a leninvárosi városkörnyék 1984-es megszervezésével – már 

rendszeresebben közölt híreket a környező községekkel kapcsolatban, s helytörténeti 

cikksorozattal próbálta erősíteni a város lokális identitását. 

Hasznosítottam Borsod-Abaúj-Zemplén megye központi napilapját,49 az 

Észamagyarországot is. A lap tevékenységét rendszeresen értékelte az MSZMP Borsod 

megyei Bizottságának Agitációs és Propaganda osztálya, azt az alábbiakban az 1959–1966 

közötti jelentések alapján mutatom be.50 Az először1944-ben kiadott lap 1959-ben átlagosan 

37.000 példányban jelent meg naponta, ami a kezdeti mérsékelt ütemű emelkedés után (1963: 

44.000, 1966: 46.500, 1977: 78.835) 1988-ra elérte a 104.000 napi példányszámot. Az MDP, 

majd MSZMP Borsod Megyei Bizottságának lapja a párt politikáját közvetítette. A rendszeres 

pártirányítás részeként a felelős szerkesztő részt vett a megyei pártbizottság vb ülésein, az 

egyes rovatok tagjai eleinte a megyei pártbizottság illetékes osztályaival, megyei 

pártemberekkel, majd később a járási-városi pártbizottságokkal, tanácsokkal is tartottak fenn 

                                                                                                                                                         
elérte vagy meg is haladta a 10 ezres lapszámot. Robbanásszerű növekedésükben „komoly szerepe volt annak, 
hogy a szocialista nagyüzem több volt egyszerű gazdálkodási egységnél: a társadalmi élet alapvető színtereként 
is működött”. TAKÁCS R. 2012. 67–69. Idézet: 68. 
47 MNL OL M-KS 288-22. MSZMP. Agitációs és Propaganda Osztály iratai. 1963. 10. d. Sajtóval kapcsolatos 
anyagok. Lapalapítási kérelem. 
48 Köszöntő. Leninvárosi Krónika, 1983. november 3. 1. 
49 A 19 megyei lap a négy országos napilap mellett a sajtó második szintjét jelentette, amelyek a felsőbb szinthez 
és az üzemi lapokhoz hasonlóan pártirányítás alatt állottak. Az 1960-as évek közepétől a megyei lapok 
mindegyike heti öt alkalommal jelent meg. Átlagos példányszámuk eleinte néhány 10 ezer volt, az 1980-as évek 
közepén azonban már összesített számukat tekintve nagyobb példányszámban jelentek meg, mint a négy 
országos politikai napilap. TAKÁCS R. 2012. 64–67. 
50 MNL OL M-KS 288-22. MSZMP. Agitációs és Propaganda Osztály iratai. 1959. 6. d. 1960. 9. d., 1960. 10. d., 
1963. 10. d., 1965. 14. d., 1965. 15. d., 1966. 8. d. 
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kapcsolatot. A szerkesztőség tervszerűen feldolgozta a pártbizottsági és végrehajtóbizottsági 

határozatokat, elvi útmutatásokat, a párttitkár pedig folyamatosan közvetítette a pártbizottság 

észrevételeit a lap tevékenységével kapcsolatban. Az együttműködés jegyében a „politikailag 

különösen fontos és igényes cikkeket” a párttitkár és az osztályvezetők elolvasták, nyomdába 

adás előtt elbírálták.51 A cikkekkel szemben megfogalmazott egyik fő kifogás a túlzott 

„problémátlanság”, a regisztrálás volt, ezért folyton kritikusabb hangvételre, több alapos, 

„körültekintően bíráló”, előremutató cikk megírására ösztönözték a lapot. 

A szerkesztőségi munka különböző – ipari, mezőgazdasági, kulturális, pártélettel 

foglalkozó, belpolitikai, egy időben külpolitikai, levelezési, sport – rovatok keretei között 

folyt, melyek heti tervek szerint dolgoztak. Az ipari rovat elsősorban a megye országos 

jelentőségű üzemeiről, szocialista létesítményeiről tudósított. Az ipari termelés 

számszerűségei, szakmai oldala mellett a bírálatok hatására egyre inkább a „dolgozó embert” 

kellett előtérbe állítani a tudósításokban. Sok cikk született például a kongresszusi verseny 

eredményeiről, a műszaki fejlesztés kérdéseiről, melynek keretében megszólaltatták a gyárak, 

üzemek gazdasági és műszaki vezetőit. Nyomon követték a szocialista brigádok kialakulását, 

életét és munkáját. A mezőgazdasági rovat prioritása kezdetben a téeszesítés elősegítése, majd 

a termelőszövetkezeti mozgalom eredményeinek bemutatása, megszilárdítása volt (olyan 

problémákon keresztül, mint a közösségi fegyelem, a közösségi tudat kialakítása, szövetkezeti 

demokrácia). Szívesen készítettek riportokat régi tsz-elnökökkel, népszerűsítették a falusi 

(agrár)értelmiséget, bemutatták a mezőgazdasági tudományok friss eredményeit. A rovat 

feladatai közé tartozott a falu változó életének, társadalmi átalakulásának bemutatása is. A 

kulturális rovat legfontosabb területének a népművelést és közoktatást tekintették, de nagy 

terjedelemben közölt beszámolókat művészi intézmények és öntevékeny csoportok 

munkájáról, valamint műbírálatokat (zene, film, színház, képzőművészet, kiállítások). 

Tematikáját idővel bővítve áttekintette egy-egy járás művelődési életét, s bemutatta az új 

szocialista városok kultúráját is. Feladatai közé tartozott a kispolgári ízlésvilág elleni 

küzdelem, a falusi tudatformálás, így az ateista propaganda is. A pártélet rovat a politikai és 

világnézeti nevelőmunka mellett bemutatta a pártszervezetek gazdaságszervező tevékenységét 

(például egy-egy határozatot), a megyei, járási és városi pártbizottságok üléseinek anyagát, 

viszont a bírálatok szerint a szükségesnél kevesebb figyelmet fordítottak az alapszervezeti 

taggyűlésekre, a pártélet bemutatására. Különösen fontosnak tartották, hogy a munkásosztály 

                                                 
51 A sajtóirányítás gyakorlatáról és a cenzúra működéséről részletesen lásd: TAKÁCS R. 2012. 128–166. 
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vezető szerepe elvi problémái mellett a munkásosztály helyzetéről, ügyes-bajos dolgairól (pl. 

munkástelepek áruellátása) is tudósítson. 

A szerkesztőség létszáma a hatvanas évek elején 20 fő körül mozgott (1987-ben 32 

fő), kb. kétharmaduk párttag volt, többségük rendszeres továbbképzésen vett részt, illetve 

iskolai tanulmányokat folytattak (bölcsészkar, marxista esti egyetem, MUOSZ), számosan 

elvégezték közülük az öthónapos pártiskolát is. Az újságírók az 1960-as jelentés szerint 

általában heti két-háromszor keresték fel az ipari és mezőgazdasági üzemeket, intézményeket, 

gyakran és rendszeresen beszélgettek, tanácskoztak munkásokkal, dolgozó parasztokkal, 

értelmiségiekkel, vezetőkkel. A napi híranyag szállításában a tudósító hálózat tagjai is 

közreműködtek, akik viszont nem egyenletesen oszlottak el a megye területén. Ebből adódott 

például az a helytelenített gyakorlat, hogy míg egyes járásokról (pl. miskolci, ózdi, encsi) 

ritkán ejtettek szót, mások – így a sárospataki, sátoraljaújhelyi jó tudósítójának köszönhetően 

– felülreprezentáltak voltak. Több mint 200 rendszeresen író nem hivatásos újságíró, ún. 

„aktíva” cikkei mellett a levelezési rovathoz érkező levelekből (havonta kb. 130–150 db) is 

számosat közöltek a lap hasábjain. Összességében a lap színvonalát elég hullámzónak ítélték, 

melyből rendszerint csak a vasárnapi lapszám emelkedett ki. Többször is felvetették a 

falvakban alacsony olvasottsággal bíró lap falusi propagálását, aminek előfeltétele volt a falu 

életével foglalkozó cikkek számának emelése. 

A sajtó tudósításaiban csak nagyon esetlegesen, a fentebb vázolt tematikának 

megfelelően leginkább a falvaknak fenntartott hírkategóriákban lehet az általam vizsgált 

településekkel találkozni. Így például található híradás az alakuló palkonyai téeszről, 

megismerhető a sikeres szederkényi, illetve keszi tsz-elnök portréja, a Jelentés a földekről 

című rovat keretében értesülhetünk arról, hogyan állnak a mezőcsáti járás falvai az aktuális 

mezőgazdasági munkákkal (aratás, szántás stb.), s kik nyerték a szederkényi határban zajló 

szántóversenyt. Az olyan összefoglaló cikkekben, melyekben a mezőcsáti járás kulturális, ill. 

sportéletéről számolnak be, jó, ha egy-két mondat jut egy-egy településre. Nyilvánvaló, hogy 

a megyei sajtó nem alkalmas arra, hogy egy-egy falusi település életét mikroszinten feltárjuk 

általa. „A falu” életének viszont megannyi aspektusát érintették beszámolókban, rövid 

hírekben, életképekben, lehetővé téve ezáltal a fentebb jelzett hatalmi dimenzió megragadását, 

annak bemutatását, hogy milyen képet reprezentáltak a modern, fejlett faluval és lakóival 

kapcsolatban a szocialista nyilvánosságban. Mivel a szocialista rendszert megelőző és az azt 

követő időszakkal ellentétben sem a falvak, sem a járás nem rendelkezett önálló sajtóval, 

kényszerűen kitágult a kutatás fókusza, s az elemezni kívánt jelenségeknek a vizsgálat tárgyát 

képező falvak mikrokörnyezete helyett gyakran a regionális, megyei kontextus szolgált 
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keretéül. Úgy vélem, hogy a követendő vagy elutasítandó falusi életvitelre vonatkozó 

elvárások komplex rendszerét a sajtón keresztül lehet a legteljesebben – bár természetesen 

nem kizárólag – feltárni. A szintén forrásként használt községi tanácsi iratok elsősorban a 

községi élet közigazgatási-adminisztratív feladatairól tudósítanak. A gyakran szűkszavú falusi 

tanácsülési, vb ülési jegyzőkönyvek esetében sokszor a napirendi pontok tárgyalása után 

következő, a falu aktuális problémáit részletező hozzászólások, s a különböző beszámolók (pl. 

földművesszövetkezet működésével, a község kulturális helyzetével kapcsolatban) 

bizonyultak a leginformatívabbnak. 

Több fejezethez is haszonnal forgattam a kereskedelemmel kapcsolatos szaksajtót, 

mint a Kereskedelmi Értesítőt, a Kirakatot (mindkettő a Belkereskedelmi Minisztérium lapja) 

és a többször is névváltozáson átesett szövetkezeti lapokat: a Földművesszövetkezeti Értesítőt, 

a Földművesszövetkezeti Híradót (A Borsod megyei földművesszövetkezetek lapja), a 

Szövetkezeti Életet (A Borsod megyei földművesszövetkezetek, 1970-től a Borsod megyei 

ÁFÉSZ-ek, takarék- és lakásszövetkezetek lapja). Mindezek mellett felhasználtam az MTI 

Fotóarchívumának leninvárosi vonatkozású fényképeit is. 

 

I. 2. 2. A narratív források, módszertan és gyakorlat 

 

Munkám forrásbázisának jelentős részét narratív források képezik. Ezek sorában az 

általam készített, az adott korra visszaemlékező perspektívából tekintő oral history típusú 

interjúk, illetve a közgyűjteményekben fellelt, a témám szempontjából releváns korszakban 

keletkezett levelek és egy a naplók és a visszaemlékezések, vagyis az egyidejűleg és az utólag 

keletkezett szövegek jegyeit egyaránt hordozó visszaemlékezés található. Mivel azonban a 

levelek és a visszaemlékezés részletes bemutatása, s a hozzá tartozó elméleti megközelítés az 

adott fejezetben található, az alábbiakban a disszertáció nagyobb részében használt interjúk 

jellemzőit, majd a különböző társadalomtudományok által az interjúkészítéshez társított 

elméleti megfontolásokat és módszertani felvetéseket mutatom be. 

Az élettörténetek, életútinterjúk, életrajzi beszélgetések, általuk a személyes emlékezet 

jó ideje szerves részét képezik a társadalomtudományi kutatásoknak.52 Miután Ranke 

                                                 
52 A néprajzkutatók egy része a megélénkült érdeklődésre némi fölénnyel tekint. „Fiatal néprajzos koromban 
szóhagyományt rögzítettünk mit sem tudva róla, hogy a történészek hamarosan rábukkanak a nagyra becsült 
»oral history«-ra. Terepmunkán edzett folkloristának és etnográfusnak ez szinte a spanyolviasz fölfedezésével 
egyenértékű.”. KÓSA L. 2007. 166. 
 Paládi-Kovács Attila a Hermann Bausinger vezette empirikus kultúratudomány 1970-es évekbeli kibontakozása 
kapcsán a következőképpen értékelt: „A hagyományos témákat is »korszerű módszerek«-kel »korszerű elméleti 
keretbe« illesztve óhajtották vizsgálni. »Korszerű módszer«-nek fogadták el – a mennyiségi elemzésen 



20 
 

lefektette a történettudomány alapjait,  háttérbe szorult a szóbeli források használata, s csak az 

1960-as, 1970-es évektől kezdődően figyelhető meg az élettörténetek készítésével, 

elemzésével, felhasználásával kapcsolatos publikációk számának emelkedése. Előtérbe 

kerülésüket az magyarázza, hogy Amerikában és Nyugat-Európában is megindult a 

társadalomtudományok önvizsgálata, melynek keretében bírálat érte a társadalmi gyakorlattól 

elidegenedett akadémiai kutatásokat, s egyfajta „demokratikus” történetírás részeként a 

közvetlen társadalmi valóság kutatását szorgalmazták.53 Ennél fogva az új társadalomtörténeti 

szemléletben a makrostruktúrák tanulmányozását „felváltotta a mikroközösségek 

tanulmányozása, az emberi cselekvés, a tapasztalat, a megélt történelem vizsgálata, a 

magyarázatot a megértés. A mély struktúrák elemzése helyett a mindennapi élet közvetlenül 

megfigyelhető jelenségeinek elemzése terjed.”.54 

Nyugat-Európában (Nagy-Britanniában, Franciaországban) ez elsősorban írástudatlan 

és történetileg háttérbe szorult, „jogfosztott” rétegek iránti érdeklődést takart, melyhez 

felhasználták a szóbeli szöveges forrásokat is. Németországban és Olaszországban a nácizmus 

és fasizmus bűneivel való szembenézés vált a kutatások meghatározó ágává. Amerikában 

viszont a kisebbségek és az őslakosok történetének mélyebb megismerése mellett komoly 

figyelmet szenteltek az elitkutatásnak is, ugyanis az 1948-ban a Columbia Egyetemen 

alapított Oral History Research Office munkatársai nagyvállalatok reprezentánsaival, 

gazdasági szakemberekkel és az elnöki választási kampányban részt vettekkel is felvételeket 

készítettek.55 Kelet- Európában a közelmúlt írott forrásainak elzárása, a levéltárak, 

archívumok kutathatatlansága irányította a figyelmet a szóbeli források irányába. „A kelet-

európaiak arra akartak választ kapni a történészektől, hogyan zajlottak le valójában a 

közelmúlt életüket meghatározó nagy történelmi eseményei […] ha el vannak zárva vagy 

nincsenek meg a hiteles dokumentumok, akkor meg kell kérdezni a résztvevőket, azokat, akik 

ott voltak, akik jelen voltak a döntések megszületésekor, ott álltak az események 

forgatagában, különféle kulcspozíciókban tevőleges alakítói voltak annak, ami történt”.56 

Magyarországon ez elsősorban 1956 történetének feltárását jelentette (az Oral History 

                                                                                                                                                         
túlmenően a résztvevő megfigyelést, a mélyinterjút, az »oral history« felhasználását, a hosszú terepmunkát 
(Bausinger, H. 1982:14, 327–328.), – azaz csupa olyat, amit az európai néprajztudomány régtől ismert és 
használt.” PALÁDI-KOVÁCS A. 1999. 210. 
53 VÉRTESI L. 2004. 161–162. Az oral history kifejezés az 1940-es évetől kezdőden fonódott össze az 
interjúkészítéssel. Az interjúkészítésnek, mint az írott forrásoktól eltérő jegyekkel bíró forrástípusnak a 
kialakulására, elterjedésére és felhasználási területeire részletsen lásd: TÓTH E. Zs. 2000., VÉRTESI L. 2004., 
HORVÁTH S. 2011., VÖLGYESI Z. 2013. 
54 BENDA Gy. 2006. Idézet: 62–63. 
55 HORVÁTH S. 2011. 23–24. 
56 KOVÁCS A. 1992. 89. 



21 
 

Archívum, majd az OSZK Történeti Interjúk Videotára )57; az OHA kutatási területe immáron 

„nemcsak” 56-ra, hanem a kommunista/szocialista korszak egészére kiterjed. Jelentős az 

irodalma a holokausztról szóló emlékezésnek, a zsidó identitás háború utáni alakulásának is.58 

Az egyes társadalmi csoportok életmódjának és a diktatúrák életének tanulmányozása 

merőben eltérő kutatási tapasztalatokat eredményezett, melyek jelentős befolyással bírtak a 

módszer fejlődésére. „Nem lehetett a soá túlélőit nem áldozatnak tekinteni, a tetteseket 

egyszerű katonáknak, a szemtanúkat csupán péknek, szabónak vagy ipari munkásnak. 

Alapvető morális szempontok szőtték át az »objektív« történetiséget és a tudományosságot. 

[...] Az erkölcsi és történelemfilozófiai kérdések kiküszöbölhetetlensége a kutatókat [...] a 

módszer állandó finomítására sarkallta.”.59 Egyrészt mivel a különböző szemszögekből 

(áldozat, tettes, szemtanú) megélt történelmi tapasztalatok olykor igen eltérőek voltak – 

például ha adatokról, időpontokről, nevekről esik szó, vagy akár események ok-okozati 

láncolatát is meglehet említeni –, hangsúlyosabban merült fel az igazság-hamisság és a 

szubjektivitás problematikája. Másrészt pedig azt vetették fel, hogy az oral history nem veszi 

figyelembe a különbségeket, melyek az emlékezet, az egykor átéltek által hagyott nyomok és 

a megtörtént esemény között vannak.60 Mindezek következtében az interjúkészítést gyakorlók 

figyelme az emlékezés pszichológiai hátterére irányult. 

Az emlékezés két klasszikus törvénye a filozófus-szociológus Maurice Halbwachs61 és 

a pszichológusként működő Frederic Charles Bartlett62 nevéhez köthető, akik az 1920–1930-

as években fejtették ki nézeteiket. Halbwachs az emlékezés kollektív természetére hívta fel a 

figyelmet. Az egyéni emlékezés a szocializálódás során, kommunikációs folyamatokban való 

részvétellel alakul ki, így egyéninek tűnő emlékeink is társadalmi jellegűek.63 Továbbá csak 

arra vagyunk képesek emlékezni, amit egy közösség tagjaként, annak normáit alapul véve 

kommunikációban közvetítünk, s azt a csoportban működő szociális sémákban vagy 

vonatkoztatási keretekben el tudjuk helyezni. A nyelv, s ezen keresztül a közös tudatállapotra 

                                                 
57 A két gyűjteményre részletesebben lásd. HANÁK G. – KÖVÉR Gy. 1995. 93., illetve KOZÁK Gy. – KŐRÖSI Zs. 
– MOLNÁR A. 1996. 8–10. Áttekintés az oral history archívumokról: LÉNÁRT A. 2007. 
58 Magyarországon a téma iránti érdeklődés az 1980-as években pszichológusok, szociálpszichológusok részéről 
indult meg Virág Teréz, majd többek között Erős Ferenc, Lévai Katalin vagy Kovács András kutatásai nyomán. 
59 KOVÁCS É. 2008. 26–27. 
60 KOVÁCS É. 2011. 4. 
61 Halbwachs munkája, mely magyarul Az emlékezet társadalmi keretei címet viseli 1925-ben látott napvilágot. 
Munkájából részletek olvashatók magyarul: FERGE Zs. 1971. 124–131. 
62 Bartlett elmélete 1932-ben jelent meg könyv formájában. Évtizedekkel később pedig magyar fordításban is 
elérhetővé vált: BARTLETT, F. C. 1985. Bartlett megfigyeléseivel megegyező nézőpontra jutott később 
Halbwachs is, azt kifejtő munkája (A kollektív emlékezet) megjelenését azonban már nem érte meg, az csak több 
évvel halála után, 1950-ben került kiadásra. Könyvének szemelvényei olvashatók: FELKAI G. – NÉMEDI D. – 
SOMLAI P. 2000. 403–432. 
63 PLÉH Cs. 1992. 225–226. 
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(társadalmi, kulturális, környezeti tényekre) való hivatkozás biztosítja az emlék kollektív 

jellegét. Ha a kommunikáció elvész, megjelenik a felejtés.64 Jan Assmann a kommunikatív és 

kulturális emlékezet megkülönböztetésével tovább árnyalja Halbwachs kollektív emlékezet 

fogalmát. A kommunikatív emlékezet a közelmúltra vonatkozó emlékeket öleli fel, azokat, 

amelyekben az ember kortársaival osztozik, ezt nevezi nemzedéki emlékezetnek. A 

kommunikatív emlékezet időtartamát nyolcvan évben, mintegy három-négy generációban 

határozza meg, ezután azt egy újabb nemzedéki emlékezet váltja fel. A kulturális emlékezet a 

múlt szilárd pontjaira irányul, a mitikus őstörténetet, az abszolút múlt eseményeit foglalja 

magában. A csoport számára fontos élményeket és emlékeket a kultúra eltárgyiasítva rögzíti, 

ez képezi az emlékező csoport identitásának az alapját.65 

Bartlett az emlékezés konstruktív jellegét állapította meg. Felfogásának kulcsfogalma 

a séma. Már maga a megértés is sémaaktiválásból- és betöltésből álló „konstruktív” folyamat, 

melynek során korábbi tapasztalataink, a kultúra általános értelmezési sémái alapján vázlatos, 

részleges reprezentációk alakulnak ki. A felidézés során „az eredeti reprezentációval 

szemantikailag egyenértékű makroszerkezet által” rekonstruálunk.66 A megőrzött nyomok 

alapján az emlékező személy „újra koherenciát teremt, vagyis a felidézés közbeni szerkesztési 

munka révén is konstruál”. Ennél fogva elmondható, hogy az „emlékezés nem hiteles, 

nincsenek lenyomatszerű, pontos emlékeink, ehelyett konstruktív módon újraalkotott 

élményeink vannak. Az emlékezés az eredeti eseményekhez képest torzít – ellenkező 

megvilágításban pedig újat alkot.”67 Vagyis az interjúalanyok a múlt egyik lehetséges 

reprezentációját tárják az interjúkészítő elé.68 

A posztmodern felfogás elterjedésével a (szóbeli és írott) forrásokat interpretáló, 

feldolgozó tudományos szövegek objektivitásával kapcsolatban is számos kérdés merült fel. A 

filozófia és az irodalomtudomány területén kibontakozó – majd onnét továbbgyűrűző – 

„nyelvi fordulat” (linguistic turn) kiindulópontját az a felismerés alkotja, hogy valamennyi 

humán tudomány szövegekkel dolgozik. Az orosz formalista irodalomelméleti iskola szerint – 

többek között V. J. Propp etnográfus munkássága is ezt támasztja alá – a mondanivaló helyett 

                                                 
64 Az emlékezésről: KÓNYA A. 1997. és LÁSZLÓ J. 2003. 
65 J. ASSMANN. 1999. 51–53. 
66 PLÉH Cs. 1992. 229. 
67 KÓNYA A. 1997. 143. 
68 Az oral history kapcsán három dilemmát említ meg írásában Kövér György. Ezek egyike az emlékezés 
folymata s az abból fakadó kérdés, hogy rekonstrukció vagy inkább konstrukció születik-e annak során. A másik 
kettő közül az egyik az interakció és/vagy egymásrautaltság, amely az interjú készítője és az interjúalany között 
áll fenn, amelynek eredményeképp tulajdonképpen két ember terméke az interjú, a másik pedig a szóban 
elhangzott, majd írásban rögzített interjúszövegek és az egyazon jelenségről/eseményről szóló interjúk között 
megjelenő különbség. KÖVÉR Gy. 2014a. 
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a szöveget magát kell elemezni, mert így a cselekmények narratív váza, történetképző elemei 

tárulnak fel. Ezt követően, az 1960-as években a francia strukturalista narratológia művelői, 

Roland Barthes és Claude Lévi-Strauss historiográfiai szövegek vizsgálata során jutottak arra 

a következtetésre, hogy a történeti és irodalmi művek narratív technikái azonosak, a 

különbség abban lelhető fel a mesékhez képest, hogy a történeti szövegek az objektív 

valóságot kívánják feltárni.69 Vagyis az irodalomelmélet már az 1960-as évek végén felvetette 

a kérdést, hogy hol helyezkedik el a történelem a tudományok és a művészetek között. Nem 

sokkal később pedig a történettudományon belül – Hayden White 1973-ban napvilágot látott 

Metahistory című műve révén – is kételyek fogalmazódtak meg a fikció és a történelem 

elválasztását illetően. White ugyanis történeti munkák vizsgálatával arra a következtetésre 

jutott, hogy a történetírói nyelv által alkalmazott retorikai, kompozíciós irodalmi eszközök és 

epikus formák nem pusztán a szerzői stílus elemei. Nézete szerint a történész a múlt 

eseményeinek, tényeinek egymással kevés összefüggést mutató, krónikaszerű felsorolásán 

túllépve egy „logikus” (azaz koherens és érthető), jelentéssel bíró történelmi elbeszélést hoz 

létre, mégpedig az irodalmi fikcióval formailag (történetforma) és jelentés-létrehozó 

technikáiban (cselekményesítés) azonos módon.70 A történelem szempontjából legalább két 

szinten jelentkezett a „nyelvi fordulat” hatása. Egyrészt kérdésessé vált a múlt egykor volt 

valóságának objektív feltárására tett kísérlet, másrészt megváltozott a történeti forrásokhoz 

(többnyire szintén szövegekhez) való hozzáállás. Továbbvíve a sort elmondható, hogy az 

antropológia esetében is lehet retorikai, illetve irodalmi fordulatról beszélni, mely az 1980-as 

évek második felében, a Writing Culture című kötet nyomán bontakozott ki.71 A kötet 

bevezető szövegét James Clifford jegyezte, elsősorban hozzá kötik a retorikai megközelítést. 

Akárcsak White, James Clifford is elemzésnek vetette alá az etnográfiai szövegeket, s 

megállapította, hogy mind tartalmi, mind pedig formai szempontból allegórikus jellegűek.72 

Míg a történészek számára az írott források, addig az antropológusoknak a Malinowski által 

kidolgozott résztvevő megfigyelés módszere biztosította a „vágyott tudományos objektivitást, 

s ezzel összefüggésben tekintélyt s szavahihetőséget”.73 Malinowski naplójának 

megjelentetésével azonban pont ez a lényegi sajátság látszott elveszni, a szöveg 

                                                 
69 KISANTAL T. – SzEBERÉNYI G. 424–425. 
70 GYÁNI G. 2000. 22–23. 
71 N. KOVÁCS T. 1999a. 9. 
72 J. CLIFFORD. 1999. 152. 
73 N. KOVÁCS T. 1999b. 480. 
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megalkotásakor ugyanis jelen voltak azok a szerző személyéből adódó szubjektív részletek, 

melyek befolyásolták a végeredményt.74 

A szubjektivitás kifejezhető az írói megfogalmazással is, amely a mindentudó kutató 

szerepéből kilépve láttatni engedi, hogy csak az egyik lehetséges és nem a kizárólagos 

olvasatát kapjuk egy jelenségnek.75 Ezt tükrözheti a feltételes mód és a talán, lehet, úgy tűnik 

stb. kifejezések gyakori használata. Ugyanígy fontos annak a tudatosítása és kifejezése, hogy 

a forrásként felhasznált visszaemlékezések is konstruáltak. Az nem jelenthető ki 

természetesen, hogy az interjúk tényanyaga vagy története csupán fikció lenne és nem lehetne 

a korábban megszokott módon „adatként” használni, de az eddigieknél hangsúlyosabb 

szerepet kap az elemzésben maga az interjúalany, az ahogyan valamilyen módon bemutat egy 

történetet, s benne ábrázolja a  maga vagy mások szerepét, azt ahogyan megél egy eseményt. 

Miként azt Niedermüller Péter fogalmazta meg „az élettörténetekben megfogalmazott 

»kemény« adatoknak nem elsősorban az igazságtartalma, hanem inkább az aspektusa 

lényeges.”76 

A számos diszciplína által művelt és jó néhány elméleti megközelítéssel átitatott 

interjúkészítés (azt oral historynak leginkább a történettudomány nevezi) a gyakorlatban is 

igen színessé vált, az interjúkészítő személyéről, az interjúkészítés menetéről, az elkészült 

narratíva feldolgozásáról, illetőleg a feldolgozás folyamán hasznosított elméleti eszköztárról 

egyaránt elmondható, hogy nagyon változatos jegyekkel bír. Körülhatárolni egy irányzatot 

lehet leginkább, a Magyarországon főként a szociológia által használt – a pszichoanalitikát is 

felhasználó – élettörténeti módszernek nevezett interjúkészítési és -feldolgozási technikát. A 

módszer meglehetősen csekély mozgásteret ad követőinek, továbbá bár a narratív interjúzási 

technika segítségével lehetséges egyes sorsesemények személyes megélésének, az egyéni és a 

csoportos identitásnak, illetve a társadalmi emlékezetnek a rögzítése, az életút vagy az 

identitás nem szerves részét képező jelenség(ek) személyes megéléstörténetének kibontására 

kevéssé használható.77 

                                                 
74 „A »résztvevő« s »módszeresen« empatikus tudós mellett felbukkant a személy, akinek elege van a 
bennszülöttekből, a ki regények olvasásába menekül, aki irodalmi példaképek után keresget, aki Wagner zenéje 
után vágyódik, aki egyetemi karrierjét szövögeti – vagyis előítéletekkel, vágyakkal, szakmai elvárásokkal, 
nyelvekkel, konvenciókkal küszködik.” N. KOVÁCS T. 1999. 481–482. 
75 Egy adott történet egymástól eltérő verziói köszönhetnek vissza abban az esetben is, amikor az interjúalany 
több alkalommal – ezeknél akár az interjúkészítő személye sem mindig ugyanaz – beszéli el a szóban forgó 
eseményt, vagy akkor is, ha ugyanaz a történet nem egy interjúalanynak, hanem többeknek a szájából hangzik el. 
Egyazon személyről szóló, többek által elmondott visszaemlékezéseket, illetve ugyanazon történet egy 
interjúalanytól hallott változatait veti össze elemzésében Kövér György: KÖVÉR Gy. 2014b. 
76 NIEDERMÜLLER P. 1988. 384. Az interjúk használhatóságáról lásd még: KOVÁCS A. 1992. 
77 Az élettörténeti módszer elméleti hátterére részletesen lásd: KOVÁCS É. 2011. A módszer interjúelemzési 
gyakorlatának bemutatatása: KOVÁCS É. 2007. 
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A módszertan után áttérve saját interjúkészítési tapasztalataimra összegezve 

elmondható, hogy mintegy 30 személlyel folytattam beszélgetést, amelyek elsősorban 

Tiszapalkonyán, továbbá Tiszakeszin, Tiszaújvárosban, Polgáron zajlottak. Az interjúalanyok 

többségének kiválasztásánál leginkább arra törekedtem, hogy egy olyan generáció tagjait 

szólítsam meg, akik az 1920–30-as években születtek, a hagyományos (bár korántsem 

homogén) paraszti világ keretei között szocializálódtak, s fiatal felnőttként, nagyobb 

gyerekként élték át a szocialista rendszer kialakulását, mely feltehetőleg újfajta viszonyulási, 

alkalmazkodási módokat, stratégiákat követelt meg tőlük. Az interjúalanyok körét igyekeztem 

úgy összeválogatni, hogy háború előtti társadalmi helyzetük, majdani munkahelyük többféle 

variációt mutasson. Tiszapalkonya és Tiszakeszi szüleim és nagyszüleim szülőfaluja, így 

többnyire az ő kapcsolati hálójuk mentén jutottam el az interjúalanyokhoz. Ez az idős 

generáció részben nagyszüleim korosztálya, s ha az interjúalanyok valamivel fiatalabbak is 

voltak náluk, falubeliként, rokonként, szomszédként valamikor ismerték őket. Ez egyfelől 

megkönnyítette a kapcsolatteremtést, továbbá úgy tekintettek rám, mintha nagyszüleim révén 

én is az elmesélt jelenségek, események megélője vagy legalábbis ismerője lennék. 

Feltételezték, hogy van közös metszete a településről, közösségről rendelkezésre álló 

tudáskészletünknek, ezért gyakran hivatkoztak más falubeliekre elbeszélésükben, s ha nem 

ismertem az (akár jóval a születésem előtt elhunyt, nem egy esetben bátyámként, nénémként) 

emlegetett személyeket, igyekeztek „képbe hozni”az adott személyek rokonainak, településen 

belüli lakóhelyeik megnevezésével. Személyes élményként, az interjúalanyoktól hallottakkal 

kapcsolatban elmondható, hogy olyan családi történetekre, epizódokra bukkantam, melyek 

előttem addig ismeretlenek voltak. Így az adott interjú befejezése után általában igyekeztem a 

hallottakat a szüleimmel is megosztani, hiszen az első ilyen alkalom után ők is kíváncsian 

várták milyen új történetekkel a tarsolyomban térek haza. Ezen idős generáció mellett 

jónéhány interjúalanyom fiatalabb korosztályt képvisel. Ők már szinte mindannyian a 

második világháború idején vagy utána születtek, így az ő felnőtt életük keretei, tapasztalataik 

kizárólag az egypártrendszer időszakához kapcsolódnak. A megkérdezettek között férfiak, 

nők egyaránt találhatók, sőt, nem egy esetben házaspárokról van szó. Míg egyes 

interjúalanyok az általuk átéltek „érdektelenségét”, „eseménytelenségét” hangsúlyozva 

zárkózottabban, szűkszavúbban nyilatkoztak, s láthatólag nem rendelkeztek kiforrott 

narratívával életük egészéről vagy akár egyes részeiről sem, mások örömmel fogadták 

érdeklődésemet, s hosszan, összefüggően, illetve szívesen meséltek, nosztalgiázva idézték fel 

életútjuk külünböző eseményeit. Az interjúalanyok részéről – ez főként nőkről mondható el – 

időnként olyan kitárulkozásra került sor családi viszonyaikat, érzelmi életüket illetően, 
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amelyek – miután a háttérben trauma rejlett – mélységüket tekintve kvázi egyfajta terápiás 

„kibeszélésként” funkcionáltak. Az interjúalanyok habitusától, emlékezőképességétől, 

mesélőkedvétől is függően sokukat többször is felkerestem, közülük kerültek ki azok a 

kulcsszereplők, akikre leginkább támaszkodtam elemzéseimben. A többszöri beszélgetés 

során az életútinterjú mellett tematikus interjúkat is készítettem. Bár elmondható, hogy 

bizonyos életpályaszakaszok – elsősorban a paraszti létből való kilépés folyamata – iránt 

nagyobb figyelmet fordítottam, disszertációmnak nem volt célja az életutak teljes körű 

elemzése. A tematikus interjúk alkalmával pedig azok a témák kerültek elő, amelyeket a 

disszertáció egyes fejezeteiben kibontani szándékoztam, azonban saját életviláguk a 

résztémák kapcsán is mindig keretként, vonatkoztatási pontként szolgált az egyén által megélt 

események, ábrázolt jelenségek értelmezéséhez. A félig strukturált interjúk kapcsán arra 

törekedtem, hogy az interjúalanyok minél szabadabban, narratív módon fejtsék ki 

gondolataikat. Az interjúk feldolgozása során a hagyományos néprajzi adatközlés – 

tájegységre, falura, rétegre stb. vonatkozó – regisztráló szemléletét meghaladva nem 

elsősorban a faktuális, nehezen ellenőrizhető adatok kinyerése volt a célom (bár életük 

fontosabb eseményei, történései, évszámai megjelennek a szövegemben), hanem a személyes 

megéléstörténetek elemzésére, mélyebb kontextusba helyezésére törekedtem. 

 

I. 3. A disszertáció fejezetei 

 

A térség urbanizációs folyamatainak középpontjában álló Leninváros kapcsán azt 

elemzem, hogy a város, mint a szocialista városok egyik hazai ideáltípusa miként jelent meg a 

tervekben és a sajtónyilvánosságban, a sajtó és a lakók hogyan értékelték a mezőgazdasági táj 

indusztriális tájjá változtatását, milyen volt az elképzelt, valamint a megvalósult, mindennapi 

problémákkal terhelt város. A faluról bevándorlókkal kapcsolatos kutatások közismert eleme, 

hogy első generációjuk a városinak tartott kultúra átvétele helyett őrzi, illetve újrateremti a 

vidéki mentalitást és életstílust (ruralizáció). Ennek példájaként bemutatom a városi „háztáji”-

ként aposztrofált kiskertek és a garázsok szerepét. 

A város és a hozzá kapcsolódó ipar „katalizátor” szerepét a Leninváros környéki 

falvak foglalkozási átrétegződésén keresztül mutatom be. A házassági anyakönyvek 

vizsgálatával statisztikailag is jól megragadható áttekintés készítése volt a célom egy 

alapvetően fiatal (éppen házasságot kötő) korosztály foglalkozási szerkezetváltásáról, míg az 

interjúk révén betekinthetünk e folyamat személyes emlékezetébe, feltárva különböző 
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életpálya-alternatívákat, pályaválasztási terveket, az eltérő egyéni életutak mögött meghúzódó 

motivációkat. 

A falu városiasodásának/modernizációjának fontos állomása volt a villamos hálózat 

kiépítése. Ennek kapcsán egyfelől azt vizsgálom, hogy miként jelent meg a falu a szocialista 

tervezésben, milyen lépéseket tett a kormányzat és a helyi tanács az infrastrukturális 

lemaradás felszámolására. Másrészt elemzem a háztartási technológia átalakulását, kitérve a 

háztartásokban megjelent legjelentősebb fogyasztási cikkek, mint a mosógép, hűtőgép 

szerepére, arra, hogyan élték meg tulajdonosaik a munkafolyamatok leegyszerűsödését, 

miképp viszonyultak a gépekhez, illetve a televízió kezdetekben megfigyelhető közösség-

alakító funkciója hogyan szorult vissza, s elterjedése miképp járult hozzá a közösségek 

atomizálódásához. 

A fogyasztási szokások átalakulását több irányból közelítem meg. Egyfelől elemzem a 

falusi bolthálózat és a kereskedelmi módszerek átalakulását, tágabb keretekbe helyezve a 

kulturált kereskedelem létrehozását, továbbá Leninváros szerepét abban, hogyan alakította át 

a térség hagyományos piaci kapcsolatait. A paraszti közösségekre jellemző, rendszerint az 

eladási-vásárlási alkalmakhoz kötött utazási szokások átalakulását vizsgálva bemutatom, 

hogyan bővült mindennek hatóköre, s milyen új utazási alkalmak (kirándulások, üdülések) 

jelentek meg körükben. Végezetül a korábbi fejezetben tárgyalt tartós fogyasztási javak 

mellett a legnagyobb beruházást képező házépítés lehetséges egyéni útjait járom körbe. 

A korabeli narratív források közül elsőként egy 1900-ban született, paraszti sorból 

származó – majd onnan hosszú időre városi környezetbe elkerült, s végül a második 

világháború után Leninvárossal szomszédos szülőfalujába visszaköltöző – idős asszony írását 

elemzem. A paraszti önéletírás bizonyos műfaji, tartalmi sajátosságainak megtartása a 

tradicionális paraszti kultúrához köti a szerzőt, ugyanakkor idős kora újszerű élményei, azok 

értékelése részben elkülönítik falusi kortársai életfelfogásától. A téeszkirándulások, 

gyógyfürdőzések részletes elbeszélése az utazásnak, mint élményalapú fogyasztásnak a 

megjelenésére utalnak. Mivel a szerző egyaránt megtapasztalta a falusi és a városi életet is, 

nem tekinthető egyértelműen sem a paraszti, sem a városi életforma képviselőjének. 

Munkáján keresztül lehetőség nyílik a falu-város, illetve a háború előtti és a szocialista 

rendszer keretei közötti életformaváltás bizonyos aspektusainak feltárására. 

Zárásként a mezőcsáti, majd a járás székhelyének megváltozását követően leninvárosi 

Népi Ellenőrzési Bizottsághoz (NEB) a járási településekről írt közérdekű bejelentéseket 

vizsgálom. Eredeti szándékaim szerint – a NEB-bel kapcsolatban leginkább a vásárlói 

panaszokról, próbavásárlások eredményeiról hírt adó sajtócikkekből kiindulva – a 
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kereskedelemmel összefüggésben terveztem a bejelentések felhasználását, de ettől jóval 

nagyobb hozadékú forrásnak bizonyult. A közel húsz év (1968–1989) bejelentéseinek tartalmi 

vizsgálata a konfliktusokkal terhelt mindennapokba, s elsősorban a falvak vonatkozásában a 

helyi társadalom hatalmi viszonyaiba, feszültséggócaiba ad betekintést alulnézetből. 

Feltárható általuk a tulajdonfosztás nyomán beálló értékrend-változás, a közös tulajdonhoz 

való ambivalens viszonyulás, továbbá az 1970-es, 1980-as évek egyre inkább fogyasztás-

centrikus hétköznapi életének változatos társadalmi gyakorlataiba is betekintést nyújtanak. Az 

írott bejelentések kapcsán a levélírás formai-nyelvi jegyei mellett a levélírók által ügyük 

pozitív elbírálása reményében alkalmazott stratégiákat, érveléstechnikákat, s azok NEB-

ellenőrökre gyakorolt hatását elemzem, továbbá a szocialista embereszményhez igazodó 

attitűddel jellemezhető bejelentők lehetséges motivációit is igyekszem feltárni. 

Bár kutatásom térbeli keretei olykor a források függvényében – mintegy pulzálva – 

valamelyest szűkülnek-tágulnak, indokoltnak tűnt a lokális keretekből ki-kilépni, s a helyben 

zajló folyamatok megértéséhez szélesebb perspektívát biztosítani. A korabeli narratív források 

bevonása némi tematikai ciklikusságot eredményez az elbeszélésben, de egyrészt mindig új 

nézőpontot tárnak fel, másrészt a forrástípusok (önéletírás, panaszlevelek) sajátosságai, 

egyedi szövegviláguk önálló elemzést követel. Az elbeszélés fonala a városból indul el, majd 

onnan továbbhaladva a környező falvakban állapodik meg. 
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II. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, VÁROSKÉP ÉS TÉRHASZNÁLAT LENINVÁROSBAN 

 

Leninváros létrejöttét a tervasztalon és a valóságban is megelőzte két nagyüzem, a 

Tiszapalkonyai Hőerőmű és a Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) megépítése. A korabeli 

gyakorlatnak megfelelően ugyanis nem a város vonzotta az ipart, hanem az ipari 

létesítmények (és dolgozóik) képezték alapját egy új város telepítésének. Ennek 

következményeként a beruházási folyamban elsőként megépített Tiszapalkonyai Hőerőmű és 

a mellette felépített készenléti lakótelep tulajdonképpen elfoglalta a beépítésre egyedül 

alkalmas Tisza-part szakaszt.78 A várostervezőknek már abból a területi adottságból kellett 

kiindulniuk, hogy a város szerkezetének, kompozíciójának kialakítása során sem a Tiszát, sem 

a közeli Sajó folyót nem lehet megközelíteni, s ezeknek hatását érvényre juttatni.79 

 Leninváros a gyárakkal együtt a környező falvaktól – Tiszapalkonyától, 

Tiszaszederkénytől, Oszlártól, Sajószögedtől, Sajóöröstől – kisajátított területen épült fel, a 

gyárkomplexum nagyobbrészt Tiszapalkonya, míg a város Tiszaszederkény egykori határában 

terült el. A még formálódó város megnevezésére több név is forgalomban volt egyszerre: a 

hőerőmű mellett felépült készenléti lakótelepet Tiszapalkonyának, a TVK lakótelepeként 

épülő várost Tiszaszederkénynek nevezték a sajtóban. Az egyes területek közigazgatásilag is 

e két település részei voltak, s az 1950-es évek végén egyfajta rivalizálás alakult ki a falvak 

között, hogy melyikhez is tartozzon a két nagyüzem és a város, végül 1961-ben hivatalosan is 

Tiszaszederkény javára döntöttek, s a város neve Tiszaszederkény-Újváros80, 1970-től pedig 

Leninváros lett. Az egyes településrészek a Tiszaszederkény-Újváros, majd Leninváros 

„gyűjtőnév” alatt továbbra is őrizték egykori különállásukat: a Tiszapalkonyai Hőerőmű 

elnevezés napjainkig megmaradt, a tövében fekvő lakótelep a nem túl eredeti Erőmű-

lakótelep nevet kapta, míg a falu mivolta ellenére óvárosként definiált Tiszaszederkény is 

mindmáig megtartathatta régi nevét. A hétköznapi használatban a városként vagy a környező 

települések lakói által Leninként megjelölt település alatt kizárólag a TVK lakótelepeként 

fejlesztett új várost értették. 

 Az először 10 ezer főre méretezett város első rendezési terve 1955-ben készült el, ám a 

vegyipar fejlesztéséhez alkalmazkodva már 1962-ben 40 ezer főre módosították a város 

tervezett lakosságszámát. Emiatt 1963-ban országos, nyilvános tervpályázatot írtak ki, majd a 

                                                 
78 Az erőmű telepítési helyének kijelölésében többek között az játszott szerepet, hogy a szükséges hűtővíz 
közvetlenül a Tiszából volt biztosítható, s a terület magas fekvésének köszönhetően az árvíz sem jelentett 
veszélyt. KÓRÓDI J. 1959. 203–204. 
79 FÜLE L. 1968. 15. 
80 HAJDU I. 2002. 207. 



30 
 

beérkezett pályázati anyagokból Füle Lajos irányításával a Városrendezési Tervező Iroda 

(VÁTI) készítette el az újabb általános és részletes rendezési tervet 1964-ben. A szocialista 

városépítési alapelveknek81 megfelelően a területi szervezés alapját a szomszédsági 

egységek82 képezték. A négy 10 ezer fős egységben helyet kaptak a körzet igényeit kielégítő 

különféle kereskedelmi és kulturális létesítmények, valamint közintézmények (bölcsőde, 

óvoda, általános iskola). A négy szomszédsági egység határolta területen került kialakításra a 

városközpont a középületekkel (irodaépületek, párt-, tanács-, társadalmi szervek épületei, 

pénzintézet, kereskedelmi egységek). A városban az elképzelések szerint a többszintes 

építkezés dominált, mivel így több zöldterület kialakítására nyílott lehetőség. A tervek szerint 

a 4–5–6 és a 9–10–11 emeletes épületek szabályos elhelyezési formában, míg a nyolc tizenhat 

emeletes épület sakktábla-szerűen helyezkedett el.83 A terv újvárosi vitájának résztvevői 

büszkén jelenthették ki: „a szocialista várostípus ideális képe tárul elénk”.84 Az elrendezés 

ideálisnak tűnt, ha és amennyiben a városlakók a szocialista embertől megkívánt 

eszményeknek, életmódnak megfelelően kívánták élni életüket.   

Az alábbiakban sajtófotók és újságcikkek felhasználásával az elképzelt és a 

megvalósult szocialista város és a vele szerves egységet képező ipari komplexumok 

környezetformáló, tájalkotó szerepét vizsgálom elsőként, majd a város építési üteméből, 

szigorú funkcionális felosztásából és a lakosság városhasználatából eredő problémákat 

veszem górcső alá. 

 

                                                 
81 A szocialista városépítés 1950-es években lefektetett alapelvei a következőképp összegezhetők: övezetesítés; a 
város egységes kompozíciója; az ipari üzem kiemelt, szinte szakrális jellegű elhelyezése; a városrészek 
egyenletes minőségben való megépítése, ugyanakkor a főtér monumentális kialakítása; a lakások tömbökbe, 
szomszédsági egységekbe szervezése. GERMUSKA P. 2004. 209. 
82 Az eredetét tekintve amerikai, de az európai és szovjet új városok tervezésekor is általánossá vált 
szomszédsági egységek rendszerét az ötvenes évektől alkalmazták a hazai várostervezésben. Perényi Imre a 
szocialista városépítésről írott iránymutató könyvében olyan – méretében a lakótömb és a lakónegyed között 
elhelyezkedő, 2000-5000 főt magában foglaló – funkcionáis-szociális egységként határozta meg, amelynek 
döntő fontosságú közintézménye az általános iskola. PERÉNYI I. 1952. 49–54. A leninvárosi szomszédsági 
egységek méretükben eltértek az itt meghatározott nagyságtól. 
83 Fejlődésünk mérföldkövei. Borsodi Vegyész, 1967. január 26. 6. A város nem teljesen ebben a formában 
valósult meg, a 16 emeletes épületek például nem épültek meg, s az 1980-as évek végéig csupán az első két 
szomszédsági egység beépítése valósult meg. 
84 Elkészült Tiszaszederkény-Újváros végleges városrendezési tervjavaslata. Borsodi Vegyész, 1964. április 16. 
3. 
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II. 1. „Változó Tisza-parti táj” 

 

 

 

„Egy ember ül az ember összekaszabolta tájban. Komoran néz maga elé. Lábai – 

aligha elhivatott fotográfus munkáját látjuk – lemaradtak a képről. Bár a cipői nem látszanak, 

kétség nem férhet hozzá, bakancsot hord. Van valami vigasztalan, valami torz a felvételben. 

Talán az alkalmi beállítástól, talán egyébtől. 

A levegő, mely a teret átitatja, elfeketedik. Hátul egy borzalmas gyártelep látszik. 

Felül elmetszett kémények sora. Barakkok. Lehetne börtön is, munkatábor. Szögesdrót ugyan 

nem látszik a képen, de annak is ott kell lennie túl a bokorsoron, mely a tavat karéjozza. Az 

sem kétséges, hogy a tó vize halott víz. Fekete lé, melyben nincsen élet. Szurok és benzin a 

tetején. Gépolaj szivárványszínű lepedéke. A környező földeket pedig elborítja a rozsdapor. 

Infernális táj.”85 

Szepesi Attila költő fenti sorai – a tiszapalkonyai hőerőmű építkezésén 1954-től nyolc 

éven át raktárosként dolgozó – Hamvas Bélát ábrázoló fénykép kapcsán születtek. A mai kor 

embere környezettudatos szemléletével valószínűleg könnyen azonosul a fenti 

tájértelmezéssel, mely szöges ellentétben áll a nagyipari beruházásokat és városépítést 

országszerte „csoda-vidék”-ként aposztrofáló szocialista megközelítéssel. „Aki rég nem járt 

Tiszaszederkény, Tiszapalkonya vidékén, az el sem tudja képzelni azt a nagy átalakulást, 

amely a környék egykori, egyhangú panorámáját teljesen megváltoztatta. […] Ha például 

valaki a főváros irányából érkezik ide, már Emőd környékéről86 négy párhuzamosan füstölgő, 

impozáns gyárkéményt pillanthat meg derült időben a távolban; odáig látszik a 

Tiszapalkonyai Erőmű. Új, barátságos állomás-épület vonja magára az utazó figyelmét 

                                                 
85 A fénykép és az idézet forrása: SZEPESI A. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/hamvasbela2.html 
86 Emőd 24 kilométernyi távolságra fekszik a településtől. 
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Sajókeresztúron [!]87, Sajószöged mellett viszont az összefutó vezetékek sokasága, azok 

tartóoszlopai, óriási szigetelő csigáikkal és haragosan égre meredő villámhárítóikkal nyűgözik 

le a tekintetet. Bizonyára láttak már törökországi képeslapot, szokatlan vonalú épületekkel, 

minaretekkel. Ilyen illúziót kelt a további kép, amit Sajószöged után, Szederkény felé menet, 

jobbra tekintünk. Világos színű, modern vonalú épületek impozáns küllemét látjuk, majd egy 

hosszú, világoskék, kacskaringós – az épületeket átölelő csővezetéket, egy minaretszerű 

karcsú tornyot, amelynek teteje turbánra emlékeztet, aztán egy őslényhez hasonló, 

monstruózus, impozáns darut veszünk észre, amint négy hatalmas lábán lomha elefánt-

óriásként áll mozdulatlanul. Balra tekintve, az Újváros tűnik szemünk elé, épületsorának 

panorámáját az érdekes vonalú víztorony, a kiemelkedő toronyház, valamint a lakóházak 

élénk színezése teszi változatossá. Szólnunk kell még az állomás-épületről, amely szintén 

tetszetős, modern, s kora tavasztól késő őszig pompázik előtte az ízlésesen gondozott park.”88 

A tárgyi környezet és a tájalkotó elemek azonossága ellenére mintha két különböző világot 

szemlélnének. 

Denis Cosgrove geográfus tette népszerűvé a földrajzosok és a társadalomtudományok 

művelői körében azt a posztmodern elgondolást, miszerint a táj nem egy létező materiális 

dolog, hanem sokkal inkább kultúra- és társadalomfüggő konstrukció.89 A táj vizualizációként 

való felfogása – szemben a táj területi egységként való értelmezésével – lehetővé teszi 

történeti változásának és térbeli metaforaként való funkcionálásnak tanulmányozását.  

A szocializmus erőltetett – mai szemmel tájromboló és környezetkárosító – 

iparosítását a korabeli sajtócikkek és -fotók a természet megzabolázásaként, a természeti 

elemek feletti győzelemként értelmezték: „S máris egy hadseregnyi gép vágja az ősi 

televényt. Csodálatos látvány, a gép és az ember harca a természettel, a föld mélyével, 

amelybe hamarosan ezer és ezer tonna vasbeton kerül.”90 Az „alkotó, teremtő ember 

géniuszát” dicsérő, pátoszteli tudósítások egészen a hetvenes évekig uralták a sajtó hasábjait, 

s csak a nyolcvanas évektől jelentek meg egyre nagyobb számban a környezet védelmére 

felszólító, olykor a múltban elkövetett hibákat is felrovó beszámolók. 

Az alapvetően mezőgazdasági táj indusztriális tájjá formálását a Tisza-menti táj 

megújhodásaként értékelték. Míg az új létesítményeket az impozáns, barátságos, modern, 

monstruózus, tetszetős, gigászi méretű stb. jelzőkkel illették a riportok, addig a gyárakat és a 

várost övező tájat – éles ellentétben az előbbiekkel – kietlen, egyhangú, nyújtózkodó 

                                                 
87 Bizonyára Hejőkeresztúrra gondolt a szerző. 
88 „Varázsló”. Borsodi Vegyész, 1964. április 2. 2. 
89 COSGROVE D. E. 1984. 
90 Változó Tisza-parti táj. Az ország legnagyobb erőműve. Borsodi Vegyész, 1971. július 15. 5. 
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síkságként, pusztaként, lapályként, nádasként, kukoricás területként, füzesként, elmaradt 

sáros foltokként vagy vadregényes Tiszapart-ként jelenítették meg. A cikkekben a város 

születését felelevenítő képsorok már a korabeli újságíró számára is sablonosnak tűntek: „A 

külföldi, ha Magyarországot járja és egy új ipari létesítmény születésének körülményei felől 

érdeklődik, akkor a felvilágosítás az esetek döntő többségében szinte szó szerint így kezdődik: 

»Tudja elvtárs, ezen a helyen, ahol most a gyár áll, néhány évvel ezelőtt még kukoricaföldek 

voltak…« Hasonló szöveget hallok Tiszaszederkényen, az épülő, részben már működő Tiszai 

Vegyi Kombinátnál is.”.91 Az iparosítást a fejlődéssel összekötő vélekedést a tiszapalkonyai 

K. Istvánné visszaemlékezésében – nem véletlenül – utasítja el: „…Palkonyának semmi 

haszna nem volt benne, csak a vagyonát vette el, fődet vették el Palkonyától. A termőföldjit, 

azt mondták, hogy sás termett, az, olyan kukoricát, meg olyan lucernát, meg olyan búzát 

termett a tanya, hát nekünk is vót fődünk. Négy hód főd vót a tanyán, egy darabig.”92 Úgy 

tűnik, a természetes növénytakaró és a mezőgazdaságilag hasznosított (ha úgy tetszik az 

ember által meghódított) terület a tudósítók számára azonos, az ipari környezetnél 

értéktelenebb kategóriába sorolódott. 

Az újságban közölt beszámolók mellett a fényképek nyújthatták a legplasztikusabb 

élményt a széles közönség számára az épülő új városról és a gyárakról. A korszakban készített 

MTI fotók és a tiszaújvárosi könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében őrzött városfotók egy 

jellegzetes csoportja a várost távolról, panorámaként szemléli.93 E vonulat az épített környezet 

és a természeti táj kapcsolatát hangsúlyozza. A várost távlatból ábrázoló képek – az 

újságcikkek narratíváinak megfelelően – a „semmiből”, azaz a szántóföldből kinőtt várost 

mutatják be. A képek jelentős részét elfoglaló hatalmas égbolt vagy éppen óriási szántóföld – 

melyek a két világháború közötti magyar népéletet ábrázoló képekkel, az úgynevezett 

                                                 
91 Az Új Szó 1962. július 20-i számában „Magyarországi útinapló. Ahol nemrég még egy rozzant tanya állt” 
címmel megjelent cikkből származó idézetet közli: HAJDU I. 2002. 289. A kukoricaföldek helyén megszülető 
városok korabeli ábrázolásához lásd HORVÁTH S.  2004. 20–21. A toposz napjainkban is él, hiszen a 
Kecskemétre telepítendő Mercedes gyárral kapcsolatos tudósítások szívesen mutatták a leendő üzem helyét 
elfoglaló kukoricaföldet. 
92 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2005. augusztus. 19. A személyiségi jogok védelme érdekében az 
interjúalanyok neveit megváltoztattam. 
93 A valamivel több, mint 150 vizsgált kép zömét a Magyar Távirati Iroda fotósai készítették. Az MTI fotók 
országos terjesztése révén, mely ellenőrzésre adott lehetőséget, jobban tudtak érvényesülni a központi hatalom 
ideológiai elvei. Az ezen elveknek megfelelő fotókból egy központilag irányított Leninváros kép rajzolható meg. 
A téma és a fényképészek egyéni stílusa mellett a készítés időpontja is fontos volt, vagyis hogy mikor és mit 
kívántak Leninvárosról megmutatni az országos közönségek. Bár a képanyag a fennmaradás esetlegességei miatt 
nem tekinthető reprezentatívnak, a tendenciák megrajzolására azonban elegendőnek tartom. 
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magyaros stílussal mutatnak rokonságot – tengerében az új település házai talpalatnyi 

„civilizációként”, a fejlődés színfoltjaként mutatkoznak.94 

Még egyértelműbbé válik a modern város és hagyományos falu, ipar és mezőgazdaság, 

jelen és múlt kontrasztja azokon a képeken, amelyek háttérében a város vagy a gyár húzódik 

meg, előterében pedig egy szarvasmarhacsorda vagy juhnyáj legelészik. A modernitás 

valamilyen tradicionális, ebben az ábrázolási keretben egyben elmaradottságot kifejező 

tárggyal (pl. egy gémeskúttal) való párosítása a fényképészek mellett a festészetben is 

alkalmazottt kompozíciós megoldás volt.95 A hetvenes években a leninvárosi Szőke Tisza 

MgTsz aratási munkálatait bemutató sorozat esetében olyan beállítással fényképezték a 

munkafolyamatot, hogy a városszéli panelépületek vagy az emblematikus Víztorony is látható 

a képen. Ugyanebből a városszéli perspektívából, a kukoricásba hatolva mutatja be egy 

városfényképész 1971-ben a „korszerű lakóházak” egy újabb csoportjának felépítését.

                                                 
94 A hasonlóság oka részben abban keresendő, hogy már a háború előtt szakmájukban nevet szerzett fotósok 
tovább dolgozhattak a hazai képszolgálatoknál, majd 1949-től a Magyar Fotó Állami Vállalatnál, s annak 
utódszervezeténél, az 1956-ban létrehozott MTI-nél. Miközben a képek tartalma, mondanivalója, szemlélete 
megváltozott, a fényképezés technikai eszköztára (például az ellenfény vagy a rendkívül gazdag szürke 
tónusárnyalatok alkalmazása) még hosszú ideig változatlan maradt. STEMLERNÉ BALOG I. 2009. 190., 199. 
95 Borsodi Vegyész, 1968. február 15. 2. 
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1966 – Tiszaszederkény (város) előtérben a 
legelésző marhacsordával 
 

 
1970 – Leninváros látképe az óváros felől, 
előtérben egy gémeskút. Kunkovács László 
felvétele. 
 

 
1966 – A Tiszapalkonyai Erőmű 

 

 
1970-es évek első fele – Aratnak a város 
határában a Szőke Tisza MGTSZ gépei – 
Fekete Béla felvétele (A fotó a 
tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár tulajdona 
Ltsz.: 2007.5199.1)

 

 

Borsodi Vegyész, 1968. február 15. 2. 
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E képek a falu-város kapcsolatot egyoldalúan ábrázolják, hiszen a környező falvak 

látószögét emelik a központba, a szemlélő mintegy a határban járva-kelve „ütközik bele” a 

fenti látványba, s szembesülnie kell a szocialista életformával. A városból kitekintő képek 

hiányoznak, jóllehet a város határában több falu is látótávolságon belül sorakozik (az 

óváros/ófalu Tiszaszederkény, Sajószöged, Sajóörös). Ám a mégoly közeli hobbikertek – a 

városba költöző falusiak által zöldség-, gyümölcstermesztésre befogott kistelkek, melyek a 

paraszti életmód bizonyos elemeinek átmentődését reprezentálják – is kimaradtak az 

ábrázolásból. 

 

II. 2. Az épülő újváros 

 

A tervasztalon egységes kompozíciót alkotó város még hosszú évekig nem létezhetett 

ebben a formában, s a hozzá álmodott szocialista életforma sem valósulhatott meg a tervezett 

módon. Az első évtized meghatározó problémája – az újságcikkek ábrázolásmódjában – az 

építkezéssel járó ideiglenességből és zűrzavarból fakadt.96 Az alapvető problémák és 

hiányosságok ellenére az új település azonban már a kezdetektől fogva városként tekintett 

magára. „Csak pár utcából áll az épülő újváros, de már város. Úgy látszik nem a területi 

nagyság szabja meg egy település városi jellegét. Az utcasorok korszerűek, s az utcán az 

emberek olyanok, mint Pesten, vagy Miskolcon. Olyan a divat is. Olyan a forgalom is. 

Egyszóval, ha kicsi is még, de Tiszapalkonya egy felnövő új várost adott Borsodnak.”97 A 

város méretét jelző adat, hogy a hatvanas évek közepén mindössze tíz perc alatt körbe lehetett 

járni. A város alapterülete a folyamatos bővítés ellenére a mai napig elmarad más hasonló 

lakosságszámú települések mögött. A panel lakóházak gazdaságos helykihasználása 

következtében a város napjainkban is húsz-huszonöt perc alatt keresztülszelhető.  

Ezek után nem véletlen, hogy az ide érkező MTI-fotósok az Újváros szinte minden 

részletét lefényképezték. A sorozat hasonló képei gyakran kaptak sematikus, szinte 

semmitmondó címeket (például: Az Újváros részlete, Leninvárosi lakóházak, Leninváros 

főtere, Leninvárosi utcarészlet, Az Újváros üzletsora, A város központja, Leninváros 

                                                 
96 A városalapítás zűrzavara, kaotikussága már Sztálinváros korabeli ábrázolásmódjában is sztereotípiává vált. 
Horváth Sándor úgy látta, hogy a propagandafüzetekben, visszaemlékezésekben megjelenő forgatag, 
„aranylázmítosz” egyik funkciója az volt, hogy a városalapítás körülményeit „a kollektív, »hősi« akarat 
megnyilvánulásaként ábrázolják”. Ennek jelentőségét az adta, hogy a város identitását elsősorban az alapítás 
idejének mítoszára építette. HORVÁTH S. 2004. 17–21. Idézet: Uo. 19.  
97 Palkonyai anziksz. Borsodi Vegyész, 1964. július 16. 3. 
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víztornya stb.), mely önmagában is a látnivalók csekély számára utal.98 A város vezetőinek 

azonban más volt a véleménye: „ha figyelmesen körültekintünk sok látnivaló akad”. Ezeket 

igyekeztek összegezni is: „Első utunk a város legkisebb lakóinak új otthonához, a 

közelmúltban megnyílt bölcsödéhez vezet. […] A látogatás következő állomása a készülő 

kockaépületek és környéke. Utunk közben a leendő gázvezeték hálózat mellett vezet. A 

kiásott árokparton nagy átmérőjű csövek hevernek. […] Az épületek környéke kihalt, csupán 

a darusok munkálkodnak… […] Az egyik, még vakolatlan kockaépületbe tekintünk be. […] 

Az új épületeket és az üzletsort egy beépítetlen terület választja el. Ide tervezik megépíteni a 

kultúrházat. […] Az üzletsor az Újváros egyik legjelentősebb építményei közé tartozik.”99 A 

városvezetők körsétájának állomásai egy félkész, egysíkú, unalmas város képét tárják elénk. 

A lakóépületek mellett még alig készültek el a legfontosabb középületek (bölcsődék, óvodák, 

iskolák és az üzletsor). Jobb híján ezek voltak a város látnivalói, ám nem esztétikai hatásuk, 

hanem kiemelt funkcionális szerepük folytán. A várost megörökítő fényképészeknek is a 

kommunális és szolgáltató intézmények szolgáltatták az egyik legfontosabb témát. E korszerű 

intézmények egyes építési fázisainak, azok átadásának dokumentálása nyilván propaganda 

célokat is szolgált: egyrészt bemutathatták a folyamatosan épülő várost, másrészt 

népszerűsítették a paternalista állam közösségi intézményeit.100 

                                                 
98 Bár a leírásokból kiderül, hogy az épületek falait élénkre színezték, a fotósok által készített fekete-fehér 
képeket elnézegetve mégis nagyon monotonnak tűnnek a város épületeinek zömét alkotó szürke lakóépületek. A 
lakóházakat ritkán fényképezték szemből, önálló épületként, általában inkább utcafront képeken sorakoznak 
egymás mellett, de előfordult az is, hogy felülnézetből fogták be egy-egy városrész lakóépületeit. Az új 
városrészek, s általában a modern épületek nívós, tetszetős fényképezése országos viszonylatban sem bizonyult 
problémamentesnek. Az először 1965-ben meghirdetett építészeti fényképpályázat értékelésekor rendszeres 
bírálatot kaptak a modern, korabeli építészetet bemutató képek. Egyrészt kevesellték a modern építészeti témát 
megörökítő fotók számát, másrészt kifogásolták a színvonaltalan témaválasztást. A pályázati kiírás 
módosításával kötelezővé tették egy listáról választható modern épület fotózását, ugyanakkor a fotózásra 
javasolt, mindösszesen 25–30 épület nem sok jót sejtet az építészet kortársi megítéléséről. (Fotóművészet, 1966. 
4. sz. – II. Magyar Építészeti Fényképpályázat.) Tillai Ernő, a zsűri egyik tagja szerint „a jó építészeti fotó nem 
épületfotó, hanem teljes építészeti »tájat«, utcát, teret, városképet, levegőt és atmoszférát, művészi egységet, 
befejezettséget és harmóniát jelenít meg! De hol találunk ma ilyet? Új lakótelepeink »kompozíciói« plasztilin-
hurkatöltőn ledarált szekciókból állnak, fő nézőpontjuk csupán repülőről élvezhető, a házak java kőporos 
vakolatú, vagy márványzúzalékban meghentergetett, porcukros panel, térdig porban, állig füstben… 10-15 év 
után tudjuk csak meg, hogy a fák, bokrok, parkok összeforrottak-e a házakkal, vagy az idő addigra már megeszi 
e modern épületek fáradt tagjait.” (Fotóművészet, 1969. 2. sz. – IV. Építészeti fotópályázat.) 
99 Körsétán az Újvárosban. Borsodi Vegyész, 1964. szeptember 24. 2. 
100 Érdemes megfigyelni azonban azt is, hogy ezeket a közintézményeket mindig funkcióban, azaz működés 
közben ábrázolták. Összehasonlítva őket a Nemzeti Múzeum Fényképtárában őrzött, a Képzőművészeti Alap 
által képes levelezőlap céljára megrendelt fényképekkel nemcsak az tűnik fel, hogy ez utóbbiak az 
idegenforgalmi szempontokat követve mennyivel több szobrot, éttermet, hotelt örökítettek meg, hanem az is, 
hogy míg a képes levelezőlapok képei többnyire üresek, nélkülözik az embereket, addig az MTI fotók nagyon is 
élettel teltek: a bölcsődés csoport épp elhagyja a bölcsődét, az iskolából a tanítás végeztével kitódulnak a 
gyerekek, játszanak a házak között megépített játszótereken, emberek sétálnak az üzletsoron vagy a parkokban. 
E képekről vidámság, elégedettség sugárzik, melyek létrejöttében a fotós technikai fogásainak is szerepe volt, 
miként arra Sevcsik Jenő fényképész is rávilágít művében: „Gyermekeink iskoláinkban, napközi otthonainkban 
stb. derűsen és boldogan élnek. Képeinken ezt megfelelően kifejezésre kell juttatni, nemcsak a gyermekek 
arckifejezésének, mozgásának ábrázolásával, hanem derűs, világos színfoltok és összpontosított fények 
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A korszak Leninvárosról készített sajtófotói – függetlenül attól, hogy helyi vagy 

országos terjesztésre szánták – ritkábban ábrázolták a várost érintő problémákat, illetve a 

képaláírások általában optimista végkicsengést biztosítottak a bemutatott témának. A 

fényképcímek vagy pár soros aláírások irányt mutattak egy-egy kép értelmezéséhez, hiszen 

nem volt mindegy, hogy egy félig kész épület látképéhez a „Mi lesz veled bölcsőde?” avagy a 

„Nőnek a falak Szederkényben” címet társították. 

A képekkel ellentétben a szöveges beszámolók rendszeresen tájékoztattak a helyi 

érdekű gondokról, nehézségekről. A leggyakrabban felemlegetett probléma a kultúrház 

építésének folyamatos csúszása volt, mely nemcsak a várva várt szórakozási lehetőségtől 

fosztotta meg a lakosságot, de a város közepén éktelenkedő építési terület és felvonulási 

épületek – gúnyosan csak szederkényi „Aquincum”-nak titulálták a területet – a város 

összképét is csúfították.101 A kultúrház építése körüli bonyodalom tulajdonképpen annak a 

problémakörnek volt a kicsúcsosodása, ami az építkezés ütemezéséből származott. Az 

iparfejlesztéshez igazított népességnövekedés miatt a lakóházak építése ugyanis elsőbbséget 

élvezett a közösségi létesítményekkel (pl. szociális intézmények, üzlethálózat) szemben. Az 

ebből a helyzetből fakadó és már az 1964-es tervezés idején is létező problémát szem előtt 

tartva hívta fel a figyelmet Füle Lajos a városközpont megépítésének lehetséges elhúzódására: 

„Egy nőtt város új lakótelepének központja ugyanis évekig várathat magára, hogyha kell, hisz 

ez a történeti központ – legalábbis átmenetileg – helyette is funkcionál. Olyan új település 

azonban, mint Tiszaszederkény, amely kinn a prérin már tíz éve épül, a városközpontot nem 

nélkülözheti sokáig, mert a lakosság szerveződni, szórakozni, valahová vonzódni akar, ahol 

pezsdül az élet, s ahol változatosan, nívósan lehet kikapcsolódni, felüdülni, társadalmi életet 

élni.”.102 Ennek ellenére a közintézményeknek helyet adó városközpont lett a leglassabban 

épülő területe a városnak, melynek terveiről éveken át vitatkoztak, s csak az 1975-ben kiírt 

tervpályázattal zárult le véglegesen a tervezési folyamat.103 

                                                                                                                                                         
alkalmazásával is.” SEVCSIK J. 1955. 147. Az 1970-es évek legelején készített MTI-fotók némelyike már a 
fogyasztói szocializmus kibontakozását is megragadta. A képeken láthatunk mosógépet cipelő fejkendős 
asszonyokat az óvárosban, hűtőgépet vonszoló férfit és nőt a parkon átvágva, valamint az eddig jellemző sétány 
szerep helyett most funkcióban kerül bemutatásra az üzletsor is (szatyrokkal megrakodott vásárlók, a kirakatot 
nézegető emberek szerepelnek a sétálgató emberek helyett). 
101 A szederkényi „AQUINCUM”. Borsodi Vegyész, 1966. augusztus 18. 4. Az olykor fotóval illusztrált cikkek 
képei azonban nem mindig támasztják alá a tartalmat, mert a rossz minőségű, lekicsinyített képen nem kivehető 
például a kifogásolt gaz a lakóházak közötti területen. Ki a hibás? Borsodi Vegyész, 1966. június 30. 2. 
102 FÜLE 1968. 20. A tervező állítását némileg korrigálja Pécs 1950-es években épült új városrészének 
(Uránvárosnak) az esete, mivel az itt lakók szinte ugyanezekkel a problémákkal néztek szembe. N. KOVÁCS T. 
2008. 76–77. 
103 A városközpont a város területének növekedésével párhuzamosan vándorolt egyre nyugatabbra, amit jól 
mutat például a május elsejei felvonulások, valamint a piac helyszínének többszöri változása is a korszakban. 
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1965 – Leninváros, Kazinczy út, jobbra a 
Széchenyi út és a Tisza út torkolata, 
közöttük a Derkovits Kulturális Központ 
alapjai. A VÁTI Építésügyi 
Dokumentációs és Információs Központ 
Tervtárából. (A VÁTI képek forrása: 
fortepan.hu) 
 

 
1965 – Leninváros, látkép a Bartók Béla út 
- Kazinczy út találkozásától a víztoronnyal. 
A VÁTI Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központ Tervtárából. 
 

 
1965 – Leninváros, Munkácsy Mihály úti 
ház hátsó frontja a Széchenyi út felől a 
Tisza út felé nézve. VÁTI. 
 

 
1970 – Leninváros, Tisza út, a végén balra 
a Derkovits Kulturális Központ. A VÁTI 
Építésügyi Dokumentációs és Információs 
Központ Tervtárából. 
 

 
1960-as évek vége – A 2. sz. Általános 
Iskola (A fotó a tiszaújvárosi Derkovits 
Kulturális Központ Hamvas Béla Városi 
Könyvtár tulajdona Ltsz.: 2007. 2634.1) 
 
 

 
1970 – Leninváros, Széchenyi út, üzletsor. 
VÁTI.
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Közületi épületek hiányában bizonyos intézmények más célra tervezett épületekbe 

kényszerültek, mely számos szokatlan, kellemetlen helyzetet eredményezett. Ilyennek 

tekinthető Pataky János festőművész kiállítása, melynek ünnepélyes megnyitójára 1965. 

szeptember 25-én a koradélutáni órákban, az újvárosi bútorüzletben került sor. Bár a város 

egyik büszkeségeként számon tartott 200 méter hosszú üzletsort104 már 1964-ban átadták, ez 

mégsem vált az árusítás egyedüli helyszínévé, hiszen egy 1967-es tudósítás a lakásban 

elhelyezett kereskedelmi egységek hátrányaira hívja fel a figyelmet: „Olyan házban lakni, 

melynek földszintjét valamilyen közület vagy üzlet bérli, nem éppen a legszerencsésebb 

dolog. Különösen akkor, ha a bérlő a vendéglátóipar. A 125-ös épület lakói tehát nem a 

legszerencsésebbek. A zajt már úgy, ahogy megszokták. Csak a bűzt nem. Azt a bűzt, amely 

az ablakaik alatt tátongó kukákból árad. Vagy azok mellől. Az érdekelt lakók például nem 

szeretik másfél mázsa folyékony dinnye vagy egy halom rothadó csont bűzét.”105 

 A panelépületek nemcsak a lakóközösség nyugalmának megzavarása miatt nem 

bizonyultak alkalmasnak ezen célra, de szerkezeti tulajdonságaik, így alacsony mennyezetű 

szobáik miatt sem. Hiszen szerkezeti átalakítás híján a panelek általában csak lakóházként 

hasznosíthatók. Kivételként a középmagas, ún. árkádos vagy lábas házak típusa említhető. 

1969-ben a tanács már három olyan tízemeletes lakóház (sávház) építéséről adott hírt, 

melynek árkádjai különböző üzletek mellett az ABC-áruház számára is megfelelnek majd. Az 

ABC-áruház végül egy panelkörnyezetben általánossá váló épülettípusban (lapos, egyszintes, 

szabadon álló épület) került elhelyezésre.106 A megfelelő épületek hiánya hosszan tartó 

problémává vált, hiszen 1987-ben a rendezési terv felülvizsgálatakor is még jelentős számú 

lakóépületben elhelyezett intézményről tettek említést. 

A paneles építkezés általánossá válása más jellegű problémák kialakulását is előidézte. 

Mivel a panelépület iparszerű gyártási módszerei alacsonyabb költségekkel jártak és rövidebb 

összeszerelési időt igényeltek, e sajátosságai nélkülözhetetlenné tették a szocialista 

várostervezés számára. Az összes szocialista országra jellemző karakteres építészet alakult ki, 

melynek fontos eleme a szerkezeti elemek és épületek uniformizáltsága. A technikai fejlődés 

következtében magasabb épületeket tudtak létrehozni, ami a szocialista város strukturális 

átalakulásához is vezetett. A házgyári építési technológia leninvárosi bevezetésekor még nagy 

                                                 
104 Az üzletsorban a következő üzletek kaptak helyet: ABC rendszerű önkiszolgáló fűszer- és csemege; patyolat; 
papír- és írószerbolt; vas-, üveg-, edény- és porcelánbolt; KERAVILL; Cipész Ktsz; férfi- és női fodrászat; női- 
és férfi szabóság; rövid- és kötöttáru üzlet; hírlap- és könyvesbolt; képkeretező és üvegező; órás szaküzlet; 
fényképész; dohánybolt. A tudósításban egyedül a ruházati boltot hiányolták a felsorolásból. Rövidesen 
megnyílik az új üzletsor Tiszaszederkényben. Borsodi Vegyész, 1964. május 7. 2. 
105 Szederkényi jegyzetek. Borsodi Vegyész, 1967. augusztus 31. 2. 
106 ENGEL, B. 2006. 191. 
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reményekkel néztek az újítás elé: „a terület lakóépületeinek nagy százaléka középmagas (tíz 

szint) beépítésével történik. A hosszú és magas sávházak csökkentik az építészeti 

egyhangúság veszélyét azáltal, hogy a megadott lakásszám kevesebb épületben helyezhető el. 

A nagyméretű lakóépületek tömör elhelyezése lehetővé teszi a városias beépítést, s az 

összefüggő, nagy szabad területek kialakítását.”107 A hetvenes évekre kiteljesedő paneles 

építkezés azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel uniformizáltsága 

monotonitást és ürességet eredményezett. A standardizáció  okozta urbanizációs problémákat 

az építészek is érzékelték. Az egyhangúság feloldására tett egyik ilyen kísérlet – a paksi 

atomerőmű tulipán motívummal díszített nagypanel épülete – nyomán ugyanis társadalmi vita 

bontakozott ki az Élet és Irodalom hasábjain, ami a Magyar Építőművészetben szakmai 

körben folyt tovább. Major Máté építész épületkritikájára Nagy László költő adott (vitaindító) 

választ, melyben – az újító törekvések üdvözlése mellett – számon kérte az emberi, esztétikus, 

korszerű építészet hiányát.108 Preisich Gábor építész a mennyiség minőség elé helyezésével, 

az egyszerűbb szervezhetőséget szem előtt tartó és ezért a változatosságra irányuló 

törekvéseket ellenző építési vállalatok magatartásával, valamint magának a házgyári paneles 

technológiának a kötöttségeivel magyarázta a lakótelepi sivárságot. „A lakótelep tervezője 

ilyen körülmények között csupán a számára kijelölt típusokat »adaptálhatja«. Csak az 

épületek csoportosításával, színezésével, közintézmények elhelyezésével, parkosítással 

törekedhet némi változatosságra, mindez alapvetően nem változtatja meg a gazdasági 

kényszerűségek okozta hiányosságokat.”109 

Leninvárosban a panel egyhangúságának megtörésére csupán a nyolcvanas évektől 

történtek lépések. A külön egységet képező városközpont beépítése mellett három új épület – 

a Lenin Múzeum, a Sörpatika nevű presszó és az ekkor még épülő autóbusz-pályaudvar – 

képviselte az újságíró által emberközelibbként jellemzett új stílust. Ezek változatosabb 

formavilágától remélték, hogy az majd feloldja „a Lenin út környékének 

kártyavárlátványát”.110 A 3. szomszédsági egységben felépíteni tervezett sor- és családi 

házaknak a város jellegzetes – „sík terepből kinőtt, minden átmenetet nélkülöző magas 

lakóházak alkotta”111 – sziluettjének átformálásában szántak szerepet. Leninvárosban az 

1964-es rendezési terv szerint nem épültek volna ilyen típusú lakóházak, az érvelés szerint 
                                                 
107 Tiszaszederkény városrendezési tervének főbb vonásai. Borsodi Vegyész, 1969. január 16. 6. 
108 „Így hát nem én írom le először, hogy új építményeink, lakásaink ridegek, embertelenek, főleg azért, mert 
művészi megformálás híján valók. Mintha tizedrangú zord és üzleties Bauhaus-betonbanya tojta volna tele 
ivadékaival hazánkat. […] Vajon lesz-e emberi, korszerű építkezésünk, ha a megújító törekvéseket nem 
becsüljük, nem segítjük, sőt röhej tárgyának lealacsonyítjuk.” NAGY L. 1975. 
109 PREISICH G. 1975. 
110 Üde színfolt. Leninvárosi Krónika, 1987. július 30. 4. és Várost építeni. Uo., 1987. november 19. 3. 
111 Városunk új rendezési terve. Leninvárosi Krónika, 1987. szeptember 24. 1. 
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ugyanis a különálló kertes családi házak közművesítése túlságosan költséges. A családi házas 

építkezés „természetes helyét” a városkörnyéki községekben – elsősorban Sajószögeden, 

valamint Sajóörösön, Tiszapalkonyán – és az óváros területén vélték megtalálni. A családi 

házas építkezés különösen azt követően kapott erőre, hogy 1982-ben leállt az állami 

lakásépítés a városban, s a tanács az igények kielégítése érdekében közreműködött 

Tiszaszederkényben harmincnyolc, Sajószögeden hetvenkét telek kialakításában és 

közművesítésében, valamivel később pedig már a városban is hozzáláttak a telkek 

kialakításához. A város formai és strukturális átalakulásában valódi áttörés majd a 

rendszerváltás után következik be, amikor a gazdasági, ideológiai okokból addig mellőzött 

létesítmények (templomok, a kereskedelmi és szolgáltató szektor új formái, pl. a lengyel piac, 

a butikok különálló pavilonjai) is helyet kaptak a város területén. 

 

II. 3. A rekreáció helyszínei: kultúrházak, parkok, játszóterek, szabadidőközpontok 
 

A szocialista város funkcionális felosztásában a lakó- és munkahely mellett a rekreáció 

helyszínei foglaltak el jelentős szerepet. A kultúra egyik szeleteként értelmezett szabadidős 

tevékenységek hozzájárultak az emberek mentális kultúrájának ápolásához, melyhez az 

intézményrendszer biztosítása fontos állami feladatnak számított. A mintaként tekintett 

szovjet városok – némileg eltérve a nyugaton megszokott gyakorlattól – a kulturális 

létesítmények oly sorával rendelkeztek még egy közepes méretű településen esetében is, mint 

például az opera, balett, hangversenyterem, színház, múzeumok, művészeti galériák, 

helytörténeti gyűjtemények, könyvtárak és az elmaradhatatlan mozi.112 Karakterisztikus eleme 

volt a szocialista városoknak a több funkciót ötvöző kultúrpalota vagy kultúrház, amely 

Leninváros esetében filmvetítésre és színházi előadásra egyaránt alkalmas előadóteremmel, 

próbateremmel, táncteremmel, könyvtárral, kiállítási teremmel és külön a szakkörök, klubok 

számára kialakított helyiségekkel rendelkezett. Persze a kisebb települések 

intézményrendszerének kiépítettsége – miként azt fentebb már Leninváros esetében is 

láthattuk – messze elmaradt a kívánatos normától. A hatvanas években megjelent 

újságcikkekben a szórakoztatás, művelődés fellendülését várták a kultúrház felépülésétől, de 

szerepe a nyolcvanas évekre bizonyos területeken és korosztályban visszaszorult. Míg 

korábban tánczenekarok meghívásával, bálok szervezésével aktív szerepet vállalt a fiatal 
                                                 
112 A nyugati gyakorlattól való eltérést mutatja két főváros, a hetvenes évek elején közel azonos lakosságszámú 
(hét milliós) London és Moszkva közkönyvtárainak és filmszínházainak összevetése is. Moszkvának 1970-ben 
1130 db közkönyvtára volt 33,6 millió  tételes könyv- és folyóirat állománnyal, ehhez képest Londonnak 1973-
ban 417 könyvtára volt 19,3 millió tétellel. Hasonló eltérés figyelhető meg a mozik számában is: Moszkvában 
599 mozihoz 261. 000 ülőhely, Londonban 233 mozihoz 181. 000 ülőhely tartozott. SHAW D. J. B. 1979. 123. 
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lakosság kikapcsolódásában, a nyolcvanas évekre ezt a tevékenységet a diszkók beindításával 

az üzleti hasznot remélő vendéglátó egységek, éttermek vették a kezükbe, valamint egyre 

többen jártak szórakozni valamelyik közelebbi városba.     

A szocialista városok jellemzőjeként értékelték a szórakozás kevésbé kötött formáinak 

(mint a kávézók, bárok, kocsmák) a nyugathoz képest megfigyelt alacsony számát. Bár a 

kocsmákból természetesen Leninvárosban sem volt hiány,113 azért egy-egy éttermet, 

cukrászdát leszámítva nem volt más lehetőség az ilyen típusú szórakozásra. Ezért is övezte 

nagy figyelem a nyolcvanas években egy határozottan nem kocsmaként, hanem kulturált, 

színvonalas szórakozóhelyként definiált presszó létrehozását: „S hogy mit takar a színvonalas 

jelző? A Sörpatikában, nevéhez híven 8–10 fajta sör lesz a választékban, 3–4 féle kávé, aki 

pedig megéhezik, betérhet majd egy hamburgert, vagy melegszendvicset elfogyasztani. 

Kívánságára készítenek hideg- és melegtálakat, s halk magnózene mellett olvasásra is lesz 

alkalom, hiszen napilapokat fognak járatni.”114 

Ebenezer Howard kertváros koncepciója115 nyomán a tervezők a szovjet várost a 

kertek és parkok városaként képzelték el. A rendezési tervek fontos elemét képezte a 

természet városi struktúrába integrálása, melynek érdekében zöldövezetek egész rendszerét 

hozták létre a lakóövezetben, de ugyanúgy törekedtek az ipari övezet intézményeinek zöld 

környezetbe helyezésére is. A Szovjetunióban az egy főre eső (közcélú) zöldterület nagyságát 

tizenhat m²-ben állapították meg, melyet 1965-ben huszonnégy m²-re növeltek. A hosszú távú 

tervek szerint pedig negyven vagy ötven m²-re szerették volna növelni a zöldterületet, s a cél 

az volt, hogy 800 méteren belül minden lakásból elérhetővé váljék valamelyik park. 

Leninváros esetében, a vegyipar folytán még nagyobb szerepet szántak a zöldterületeknek,116 

s egy olyan erdőbe ágyazott várost terveztek, ahol a város méreteiből adódóan öt-hat perces 

sétával bármelyik lakásból megközelíthetők a környező erdőparkok. 

                                                 
113 Az egyik újságcikk Tiszaszederkényben közkedvelt megnevezéseit is felsorolta: kricsmi, korcsmahivatal, 
csehó, köpködő, apákboltja, talponálló, kisrabló. „Kisrabló – nagyrabló”. Borsodi Vegyész, 1964. április 23. 4. 
114 Sörpatika. Leninvárosi Krónika, 1985. augusztus 8. 4. 
115 Ebenezer Howard 1898-ban megjelent könyvében (To-Morrow: a Peaceful Path to Real Reform) fejtette ki 
először elképzeléseit a városi és vidéki életforma értékeinek (a társas életnek és a természeti szépségeknek) az 
összeegyeztethetőségéről. Az elképzelt ideális város, azaz a kertváros koncepciójának néhány fontosabb eleme: 
nagyvárostól független, kertvárosokból álló negyedmilliós településcsoport; tagolt városszerkezet (kör alakú 
város, gyűrűs-sugaras utcahálózattal); az önellátó várost egy mezőgazdasági övezet veszi körül, ami egyben 
megakadályozza a város területi növekedését is. A város szerkezetében fontos szerepet tölt be a központi park, 
ami a közösségi szellem kialakulásának színtereként is funkcionál, valamint a lakóövezetben körbefutó zöldsáv 
(a Grand Avenue), amely mellett a közterek és az iskolák sorakoznak. A kertváros eszméjéről és az európai, 
amerikai urbanisztikában kifejtett hatásáról bővebben: MEGGYESI T. 1985. 34–50. 
116 Az erőmű és a vegyikombinát erőteljes légszennyezése miatt a hatvanas évek közepén már kevésnek ítélték a 
TVK-tól elválasztó 1200 métert, hiszen a kimutatások szerint a bűz és mérgező anyagok a kilométerekre fekvő 
lakóterületeket is veszélyeztették, de ezen az adottságon változtatni már nem lehetett.    
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A zöldterületek rendszere amellett, hogy a népesség egészségügyi regenerálódását 

segítette elő és fokozta a város nyújtotta esztétikai élményt, a társadalmi kommunikációhoz is 

hozzájárult. Az utcákon, tereken, parkokban az emberek sétálhattak, találkozhattak 

egymással, e területek igénytől függően biztosították „egyrészt a csendes visszavonulást és a 

pihentető kikapcsolódást, másrészt a társas összejövetelt, a közösségi találkozások kulturált 

színterét”.117 A szűk és kényelmetlen lakások folytán nagyobb jelentőségre tettek szert a 

társas érintkezésben. A parkok azonban nemcsak a társadalmi, hanem a nevelési infrastruktúra 

részét is képezték. Az itt megrendezett sportesemények és kulturális rendezvények révén 

keretet biztosítottak a szabadidő ideológiai szempontból is hasznos eltöltéséhez. 

A korszak jellegzetes létesítményének tekinthetjük a majd minden településen 

megtalálható kultúrparkot is. A szovjet eredetit olyan helynek tekintették, ahol a látogatók 

ismereteket szerezhettek a legújabb technikai és tudományos felfedezésekről, politikáról és 

kultúráról, különféle sporttevékenységet űzhettek, egy csendes környezetben pihenhettek, 

gyógyulhattak, s ahol a rendszer ideológiáját erősítő emlékműveket, domborműveket stb. 

helyeztek el.  E parktípus első változatának tekintik a Moszkvában 1928-ban megnyitott 

Gorkij parkot; 1931-ben már rendeletben írták elő hasonló parkok létrehozásának 

szükségességét Szovjetunió szerte.118 

Leninváros első ilyen parkját 1968-ban a művelődési ház melletti beépítetlen területen 

hozták létre. A virágágyásokkal, fákkal tarkított üde parkban 1971-ben helyezték el az 

Ölelkező pár című szobrot, mely köré később egy szökőkutat is építettek. A városról 1971-

ben készített MTI-fotók alapján a gyermekek, különböző bölcsődés, óvodás, iskolás csoportok 

és a kisgyermekes édesanyák kedvelt tartózkodási helyének számított az akkori város 

középpontjában elhelyezkedő park, ahol sétálással, padon ülögetéssel töltötték el az időt. 

Időnként pedig szabadtéri szoborkiállításoknak helyet adva járultak hozzá a lakosság 

művelődéséhez. A város másik kultúrparkja a város központjában lévő dísztavat és az oda 

tervezett közintézményeket ölelte körbe. Füle Lajos tervei alapján a centrumot, s különösen az 

ott létesített mesterséges tavat szánták a város legegyénibb képi és hangulati elemének. Ennek 

ellenére a városi tanácsot komolyan foglalkoztatta az a gondolat, miszerint tó helyett 

gazdaságosabb lenne egy park építése. A későbbiek során Füle Lajos érvelését elfogadva 

végül mégis a tó megépítése mellett döntöttek, de a tanácsülésen még 1989 tavaszán is 

hallható volt olyan vélemény, hogy a tavat meg kellene szüntetni, s a gödör feltöltése után a 

helyén parkerdőt kellene létesíteni. 

                                                 
117 A város, ahol élünk. Leninvárosi Krónika, 1983. november 3. 4. 
118 ENGEL, B. 2006. 175.; SHAW D. J. B. 1979. 125. 
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A funkcionális elkülönítés végletes felfogását példázza a Leninvárosban tervezett és 

részben meg is valósított „korosztályos parkok” rendszere. Az országban általánosan elterjedt 

ifjúsági park területét itt 1965-ben a városszéli veteményeskertek helyén jelölték ki, ahová 

nemcsak sétányt, hanem a szórakozási lehetőségek bővítése érdekében például céllövöldét, 

tekepályát is terveztek. A város legnagyobb parkját éveken keresztül építették, végleges 

befejezését 1978-ra tervezték. A parkban 800 méteres futópályát, kispályás futballpályát, 

szabadtéri színpadot és zászlófelvonásra, csapatgyűlésre alkalmas teret hoztak létre. 

Napjainkig helyszíne a majálisnak, de augusztus 20-a megünneplésének is teret biztosított. Az 

ifjúsági név ellenére a város számos korcsoportja számára nyújtott kikapcsolódási, sportolási 

lehetőséget, városszéli elhelyezkedése azonban nem segítette elő a mindennapi használatot. 

Az ifjúság mellett más korosztályok – a felfogás szerint tehát össze nem egyeztethető – 

parkhasználati igényeire is figyelmet kívántak fordítani, hiszen egy 1973-as tervezet nyomán 

még az évben megépítették volna a gyermekek, 1975-ben pedig a nyugdíjasok és a fiatalok 

parkját is. 

Az igen rövid múltra visszatekintő város fiatal lakóinak toposza visszatérő eleme a 

városról szóló diskurzusnak. A gyermekek városának is nevezett településen sokáig gondot 

okozott, hogy az utcán játszó gyerekek testi épségét veszélyeztették az építkezésre tartó 

teherautók, s az egyre növekvő számú személygépkocsik. A probléma orvoslására 1964 és 

1965 folyamán az újság felvetette ún. „játszóutcák” létrehozásának gondolatát, ahol 

közlekedési táblával tiltották volna ki az átmenő forgalmat.119 Ehelyett idővel szinte minden 

lakótömb mellett játszóteret építettek (1979-ben már negyvenkettő létezett), ami az adott 

övezet központi zöldterületeként is funkcionált. A lakóházak között elhelyezkedő 

játszóterekhez csupán gyalogutak vezettek, az autóforgalmat pedig a házak előtt parkoló 

gépjárművekre korlátozták. Ezek a terek nemcsak méretükben, felszereltségükben 

különböztek a város kiemelt parkjaitól. Mivel a fő közlekedési utak elkerülték azokat, nem 

voltak teljesen nyilvánosnak tekinthetők, s a gyermekzsivajtól eltekintve csendesebb 

rekreációs térként is szolgáltak. 

A nevelési célokat is szolgáló park kitűnő példáját nyújtja az egyik óvoda mellett 

1979-ben, jelentős társadalmi munka igénybevételével létrehozott KRESZ-park. A zebrákkal, 

közlekedési táblákkal ellátott, kicsinyített úthálózaton a gyerekek a városi közlekedés 

szabályait sajátíthatták el. A környezet- és természetvédelem 1970-es évek második felétől 

megfigyelhető felértékelődésének hatására 1984-ben az ifjúsági park szomszédságában pedig 

                                                 
119 „Játszóutca” létrehozásával Sztálinvárosban is kísérletezett a tanács, ám törekvéseik ellenére a gyerekek 
továbbra is inkább az utcákon, építkezési területeken vagy a „gyepen” játszottak. HORVÁTH S. 2004. 135–136.  
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átadták a természetvédelmi oktatóparkot, ahol szabadtéri tanteremmel, tanösvényekkel és 

oktatótáblákkal kívánták elősegíteni az iskoláskorúak ismeretszerzését, a természet 

megszerettetését. 

Az egyes vállalatok önállóan is létesítettek szabadidőparkokat, mert miként a TVK 

vezetősége megfogalmazta, rendkívül fontosnak tartották a dolgozók szabadidejének 

„hasznos, kellemes eltöltéséről való gondoskodást.”120 Elsőként a Tiszapalkonyai Hőerőmű 

mellett létesült egy strand még 1965-ben, majd az 1980-as évek első felében a TVK kezdte 

meg nagyszabású szabadidőparkjának kiépítését, mely a város turisztikai célponttá válását is 

elősegítette. A többlépcsős beruházás első elemeként 1981-ben adták át a műjégpályát, majd 

1984-ben a strandot. A medencét övező pihenőparkban az ajánlás szerint „stílusos 

pihenőpadok, étkezőasztalok, szalonnasütő-helyek, árnyas sétálóösvények teszik hangulatossá 

az idő múlását.” A városi újság nyaranta többször is képriportokban számolt be a zsúfolásig 

telt strandokról, a környék legnépszerűbb kikapcsolódást szolgáló létesítményeként ábrázolva 

a komplexumot. A harmadik nagyvállalat, a Tiszai Kőolajfinomító (TIFO) 1987 tavaszán adta 

át a KISZ-védnökségi megállapodás eredményeként létesített – három teniszpályát, egy 

kézilabdapályát és egy brigádparkot magában foglaló – szabadidőparkját. 

A városi parkrendszer büszkeséggel töltötte el a város vezetőségét, ám az már 

kevésbé, ahogyan egyes lakosok használták őket. A Borsodi Vegyész, majd a Leninvárosi 

Krónika rendszeresen beszámolt a helytelen viselkedés okozta károkról, mint például 1964-

ben: „néhány fegyelmezetlen ember eddig már több ezer forint értékű kárt okozott azáltal, 

hogy sok helyütt rátaposott a parkírozott területre, és éjnek idején megdézsmálja a kiültetett 

virágokat”.121 A tanács az újságban 1974-ben közzé tett felhívásában szólította fel a 

lakosokat, hogy ne lépjenek a parkok füvére és ne tépjék le a virágokat. A helyi döntéshozók 

igyekezetében az is szerepet játszhatott, hogy ebben az évben a Leninvárosi Tanács és a 

Hazafias Népfront városi bizottsága „Tiszta, virágos Leninváros” címmel mozgalmat indított, 

melynek egyik célja a „Tiszta, virágos város” cím elnyerése volt. A mozgalom az ügy 

érdekében komoly erőfeszítéseket követelő, összetett programmal állt elő. A parkok 

kampányszerű rendbetétele során a brigádok társadalmi munkájára is számítottak, általános 

lomtalanítást végeztek és meghirdették a „Tiszta, virágos lépcsőház”, valamint a „Tiszta, 

virágos intézmény” mozgalmat. Felhívták a kereskedelmi egységek figyelmét arra, hogy 

tartsák tisztán az üzlet előtti járdákat és gondoskodjanak arról, hogy göngyöleg ne szennyezze 

                                                 
120 Szabadidőközpont a gyár tövében. Leninvárosi Krónika, 1986. június 5. 4. 
121 Tiszaszederkény parkosítási gondjai. Borsodi Vegyész, 1964. június 18. 2. A park használatát némileg 
szabadabban értelmezte a város tervezője: „A közparkokban nagy, töretlen gyepfelületek kialakítását és sok fa 
kiültetését javasoljuk »fűre lépni tilos« táblák nélkül. »Fűre lépni szabad!«”. FÜLE L. 1968. 18. 
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a várost.122 Valamennyi oktatási intézményben osztályfőnöki órákon foglalkoztak a 

mozgalommal, emellett az iskolák védnökséget is vállaltak a város parkjai felett. A szabályok 

betartását nem bízták a véletlenre. „A város rendjét, tisztaságát helyszíni bírsággal, 

szabálysértési feljelentéssel, tanulók esetén iskolai fegyelmezési eszközökkel biztosítják. A 

leninvárosi Rendőrőrs közös járőrszolgálatot szervez az önkéntes rendőrökkel, 

munkásőrökkel, az Ifjú Gárdával. Biztosítottuk, hogy a délutáni csúcsforgalomban minden 

nap legyen járőr a város területén. A rendőrőrs rendszeresen felkeresi a kis ABC-árúház (!) 

környékét és megszünteti a gyalogjárón, a parkban az italozást.”123 A mozgalom 1976-ban 

érte el legnagyobb sikerét, amikor Borsod megye városai közül – az éveken át nyertes 

Kazincbarcika helyett – Leninváros kapta meg a „Tiszta, virágos város” mozgalom 

vándordíját. A korszakban többször nem is sikerült megszereznie ezt a címet a városnak, mert 

az ezt követő években – a korábbiakhoz hasonlóan – már Kazincbarcikáé lett a dicsőség. 

A városok a mozgalomban való részvétellel nem csupán egy díjat nyertek el, hanem 

egy jól hangzó, városimázst erősítő szlogent is magukénak tudhattak. A szocialista városokkal 

kapcsolatban leggyakrabban felemlegetett negatívum az egyéni karakter, a sajátos vonások 

hiánya. S valóban, a lakótelep-jellegből, a panelházak egyformaságából eredő monoton 

városképpel valamennyi szocialista városnak meg kellett küzdenie, miközben a sivár városkép 

élénkítését célzó lépéseik igen hasonlóak voltak. A Borsodi Vegyész hasábjain egyfajta 

kimondatlan versengés zajlott – az újság szóhasználatát idézve – a megye első és második 

szocialista városa, Kazincbarcika és Leninváros között. Kazincbarcika már 1974-ben az 

„Iskolaváros”, „A parkok városa”, „A szobrok városa”, „Tiszta, virágos város” címekkel 

                                                 
122 A Tiszaszederkény-újváros központjaként funkcionáló üzletsort reprezentatív szerepe miatt kiemelt figyelem 
övezte, s bizonyos, az üzletek vevőközönségéhez köthető magatartásformákat a városimázzsal 
összeegyeztethetetlennek minősítettek már 1966-ban. „A kirakatok párkányait, más ülőalkalmatosság híján, 
végigülik a buszra várakozók. (Időnként végig is fekszik!) A járdán söröskupak és üvegcserép ropog a lábak 
alatt, a vásárlók között pedig egy »ámokfutó« taszigál, rúg, üt, harap és karmol. A népboltból pedig egész napon 
át árad-árad a sok dugaszolt. – Meddig tart még ez az állapot?! – kérdezi az egész város. – Meddig?! A 
közelmúltban egy társaság a bútorüzletben széket és asztalt vásárolt, amit […] lerakott a népbolt elé. Majd 
elkezdett iszogatni. Estig! (Igaz, csak estig!) A történtek után, önkéntelenül is felvetődik a kérdés: – Mi lesz 
akkor, ha a következő esetben ugyanez vagy egy másik társaság rekamiét fog vásárolni…?” A város 
homlokzatáról...! Borsodi Vegyész, 1966. június 30. 4. 
123 Tiszta, virágos Leninvárosért mozgalom programja. Leninvárosi Városi Tanács Híradója, 1974. szeptember, 
1. sz. 70. A Leninvárosi Járási-Városi Népi Ellenőrzési Bizottság 1979-es vizsgálata alapján az orvosolni kívánt 
problémák javarésze még fennállt. Például az elmúlt évek során több szándékos parkrongálást tapasztaltak, 
aminek fő okát a társadalmi közömbösségben, a gyerekek és ifjúság nevelésének hiányosságában és abban látták, 
hogy nem minden felnőtt érzi magáénak a várost. A Városgazdálkodási Vállalat által alkalmazott nyugdíjas 
parkőrök tevékenysége nem megfelelő társadalmi megbecsülésük miatt leginkább a papírhulladék 
összeszedésében merült ki. Városképi szempontból ugyanakkor gondozottnak ítélték a települést, a lakóházak 
környéke és a lépcsőházak tisztasága a jelentéstevők meglátása szerint a „Tiszta virágos lépcsőház” mozgalom 
beindulásával jelentősen javult, kifejezetten szemetesnek a garázsok környezete bizonyult. Az italboltok 
környékéhez kötődő italozás visszaszorulását a kivitelező vállalatok létszámának csökkenésére vezették vissza.  
Jegyzőkönyv Leninvárosi Tanács VB. „Borsod megye szemételhelyezési és köztisztasági helyzete” c. 
témavizsgálatáról. MNL BAZML XVII. 1205. 15. d. Témavizsgálatok, 1979. 
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büszkélkedhetett az újságok hasábjain. Leninváros „állandó” jelzőként csupán a „Fiatalok 

városa” és „A jövő városa” címet mondhatta magáénak, amely a TIFO megépítése után „A 

petrolkémia városa” címmel bővült. Leninváros Kazincbarcikához hasonlóan virágos 

parkjaival, a városban elhelyezett számtalan szobrával próbált kitűnni, s bár az elért 

eredményekről rendszeresen közöltek beszámolókat, a szlogenek megszerzésében az utóbbi 

város mindig előrébb járt egy lépéssel. 

A város hosszú távon nem csak a díjat, hanem a tisztaságért vívott küzdelmet is 

elveszítette. Az 1980-as évektől visszatérő rendszerességgel számoltak be az újságcikkek a 

megrongált játszóterekről, parkokról, a mindenfelé szétdobált szemétről. „Üres tejeszacskó, 

tojásosdoboz repül valamelyik emeleti ablakból; hullámpapírt, csokoládépapírt, 

fóliadarabkákat, üres cigarettásdobozokat kerget maga előtt lakótelepeinken a feltámadó szél. 

Derékba tört facsemeték, mesterien összegyűrt szeméttároló edények szegélyezik városaink 

útjait, tereit, parkjait. Ugye ismerős a kép. Nap mint nap találkozunk ezzel a látvánnyal.”124A 

rendszerváltás idején az egykor a város látványosságaként bemutatott művelődési ház melletti 

kultúrparkot immár gyomos, elhanyagolt, szemetes területként, a dísztavat a város 

szégyenfoltjaként ábrázolták. 

 

II. 4. A városi szobrok 

 

Leninváros 1989 előtt felállított köztéri szobrainak számbavétele során szembetűnő, 

hogy milyen kevés a politikai és munkásmozgalmi élet kiemelkedő alakjait, eseményeit, 

valamint a nemzeti múltnak a szocialista ideológia által is elfogadott jeles képviselőit 

megformáló alkotás.125 A város 1955-ös alapításából adódóan hiányzott belőle a legtöbb 

településen felállított szovjet hősi emlékmű, valamint a jelentősebb ipari beruházások 

helyszíneit díszítő számtalan, a Rákosi-korszakban fénykorát élő (magabiztosságot, 

optimizmust sugalmazó, munkára ösztönző) munkásábrázolás. Mégis milyen tematikát 

képviseltek akkor a leninvárosi szobrok, ha sem a direkt politikai, sem a kulturális, sem pedig 

                                                 
124 Egy akció margójára. Borsodi Vegyész, 1980. február 28. 3. 
125 Mindössze a kor két elismert hazai művészéről elnevezett intézmény – a Derkovits Gyula Művelődési Ház és 
a Vándor Sándor Zeneiskola – bejáratánál elhelyezett dombormű és mellszobor, valamint az 1983-ban felavatott 
Lenin-emlékmű reprezentálja a nem domináns szoborcsoportot. Pedig bőven lett volna merítési lehetőség, 
miként az a Wehner Tibor által készített „magyar szobor-toplista” összegzésből is kiderül. Wehner 1945-től 
napjainkig tekintette át a hazai köztéri monumentális szobrászat minimum három szoborral megörökített alakjait. 
E lista ugyan nem különítette el a rendszerváltás előtt és után felállított szobrokat, mégis sejthető, hogy mely 
személyeknek melyik időszakra esett a reneszánszuk, illetve kik azok, akik mindkét rendszerben töretlen 
népszerűségnek örvendtek. A három legtöbbször megörökített személy Petőfi Sándor (140 db), Lenin (122 db) 
és Szent István (121 db). WEHNER T. 2005. 
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a munka területére összpontosító mondanivaló nem játszott meghatározó szerepet a 

szobrászati térfoglalás során. A szobrok legtöbbször különböző nőalakok, állatalakok vagy 

nonfiguratív, modern stílusú alkotások voltak.126 

A magánszféra, illetve a családi, közösségi élet egy-egy pillanatát megörökítő, 

gondtalanságot, békességet – egy korabeli képaláírás némileg propagandisztikusabb 

megfogalmazását idézve „népünk alkotni és élni akarását, büszkeségét, Tiszaszederkény város 

kiteljesedő szépségét”127 – sugárzó szobrok legáltalánosabb funkciója a város díszítése, a 

fentebb vázolt környezet élénkítése lehetett. A Leninvárosi Krónikában az 1984–1985-ben 

megjelent szoborleírásokban nem egyszer hangsúlyozták ezt a szerepet, így volt ez Marosits 

István Dyno-család nevet viselő alkotásánál is: „A centrális szimmetriában elhelyezett 

»család« térszervező funkcióján kívül számít a gyerekek játékkedvére is. Guruló mozgású 

hatásával feloldja a panelházak szögletes formáit, összhangot alkot a megcsillanó 

ablaküvegekkel és azok alumínium kereteivel.”128 

A lakótelepek uniformizáltsága lényegében bármelyik településen „bevethetővé” 

tette a szobrokat, ezt támasztja alá Borbás Tibor Zerge című alkotásának története is, amely 

eredetileg az új egri lakótelepre kiírt pályázathoz készült. Nem mond ellent ennek az sem, 

hogy a szobrászok egy része – például a Dyno-család alkotója – gondos terepbejárás után, az 

adott tér jellemzőit figyelembe véve komponálta meg művét, hiszen hasonló lakótelepi 

környezet máshol is fellelhető. 

Pótó János a köztéren elhelyezett műalkotások két típusának (díszítőszobrok és 

emlékművek) jellemzésekor határozott különbségként emeli ki, hogy csak az emlékművek 

hordoznak aktuális politikai-ideológiai tartalmat, a megbízó és a hatalmat képviselő átvevő 

szempontjai egyaránt művészeten kívüliek. Ezzel ellentétben a „díszítő szoborral szembeni 

elvárások és a megítélés szempontjai a mű formai elemeit érintik és alapvetően esztétikaiak, 

tehát a megbízó és az átvevő vagy zsűri is szakmán, művészeten belüli igényekkel lép fel: azt 

várják el a szobrásztól, hogy műalkotást hozzon létre.”.129 A korabeli díszítőszobrok teljes 

                                                 
126 Egyedinek egyáltalán nem nevezhető jelenlétük, hiszen a kiemelt figyelemben, ezáltal pedig igen jelentős 
anyagi támogatásban részesülő szocialista városok (pl. Kazincbarcika, Dunaújváros, Tatabánya) hasonló 
szoborparkkal rendelkeztek. „Mint szerte az országban, Tatabányán is hatalmas a kínálat az álló és ülő fiúkból, 
lányokból, nőkből, anya-gyermek-kettősökből, no meg a bájos állatszobrokból: a rendszertani nehézségeket 
felvető Turul alatt van kőből, bronzból és alumíniumból megformált csikó, maci, őzike, puputeve, daru, kócsag, 
pelikán, hal, delfin (és hatalmas falképen átfestésükig 1990 és 1994 között megjelentek vicsorgó sakálok is.)” 
WEHNER T. 2006. 
127 Borsodi Vegyész, 1968. július 25. 1. 
128 Leninvárosi Krónika, 1984. február 2. 4. Borbás Tibor Zerge című alkotásának bemutatásánál is 
megemlítették ezt a funkciót: „A kompozíció szűkebb környezetének merevségét, dísztelenségét, a kedvességet 
árasztó hajlékony vonalaival ellensúlyozza, kiegészíti.” Leninvárosi Krónika, 1984. február 9. 4. 
129 PÓTÓ J. 2003. 21. 
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ideológia-mentességének feltételezése azonban nem állja meg a helyét (később Pótó maga is 

pontosítja megállapítását130), hiszen a hasonló tematika, stílus erőteljes központi irányító 

szerepre utal. Az 1963-ban létrehozott Képző- és Iparművészeti Lektorátus 1990-ig hatósági 

jogkörrel rendelkezett, s legfontosabb feladatának számított „a köztéri, közösségi célzatú 

műalkotások létrejöttének, létrehozásának koordinálása, az e célra elkülönített, biztosított 

állami költségkeretek kezelése és felhasználása (kezdetben munkaelosztás, pályáztatás, 

finanszírozás, engedélyezés a monumentális szobrászat, az épületekhez kapcsolódó, kül- és 

beltéri, az állandóság igényével elhelyezett munkák beruházásai terén)”.131 A nyilvánvalóan 

politikai hűséget, bizalmat igénylő hatalmi pozíciók birtokosai – miként a művészeti, 

tudományos élet egyéb területein – pályázati kiírásaikkal, bíráló tevékenységükkel követendő 

mintákat állítottak fel a képzőművészek számára. A hasonszőrű alkotások divatja a szobrászat 

mellett a festészet területén is megfigyelhető volt.132 A díszítőszobrok – fogalmazzunk úgy – 

társadalmi mondanivalóját erősítették elhelyezésük módjával is, hiszen nagyon gyakran 

bölcsődék, óvodák, iskolák, azaz a paternalista állam közösségi intézményei váltak a szobrok 

helyszínévé. 

Az országos sablont követő tematika bővítésének első példáját Szanyi Péter 1985-ben 

felállított szobra képviselte, amely a város egyik jellemzőjét, identitása fontos alkotóelemét 

fejezte ki. Szanyi így nyilatkozott készülő művéről: „Tulajdonképpen már régóta foglalkoztat 

a gondolat, hogy Leninvárosba szobrot készítsek, hiszen a város vezetésével évek óta 

fenntartunk egyfajta munkakapcsolatot. A megvalósulandó, s jórészt már kész plasztika 

kiindulási pontjául maga Leninváros szolgáltatott alapot, a közismerten magas színvonalú 

vegyipar, amely a városra nézve meghatározó. Így jutottam el oda, hogy egy olefinkötésű 

szénhidrogént modellezek, természetesen a magam által választott szimbólumokkal, plasztikai 

eszközökkel, ahol a tartalom megfelelő esztétikai szempontok szerint nyer kifejezést.”133 

Talán a helyi vezetés, a tanács nagyobb beleszólási lehetősége a köztéri szobrok 

kiválasztásába, a városhoz szorosabban kötődő művészek felkérése több olyan művet 

                                                 
130 „Mert például míg egy állatfigura egyértelműen csak díszítő funkciót lát el, addig sok ülő munkás, olvasó 
munkás, agronómuslány, építőmunkás, földmunkás, technikus stb. ideológiai tartalmat is hordoz. Nem csupán a 
témaválasztással, azzal, hogy ezek a »díszítőnek« tekintett művek a propaganda által sulykolt társadalomképet, a 
feltörekvő új rétegeket voltak hivatva illusztrálni. Ezek a szobrok – legalábbis a korszak első felében, az 1960-as 
évekig – stílusukkal is hatalmi ideológiát hirdették.” Uo. 236. 
131 Képző- és Iparművészeti Lektorátus. (szócikk). 
132 Zwickl András az ötvenes években megjelenő festménymásolatok értelmezésekor szintén kiemelte az állam, 
mint egyedüli mecénás szerepét, amely a művészetben a legnagyobb értéknek a központi ideológia követését és 
kifejezését tekintette, s így – visszakanyarodva a művészet egy korábbi fázisához – a műalkotás értékét nem 
egyedisége határozta meg. „A képek megítélésének mércéjévé elsősorban didaktikai használhatóságuk vált, s 
egy-egy jól bevált mintát követni nem bűn, hanem érdem volt.” ZWICKL A. 1992. 58. 
133Leninvárosi Krónika, 1985. november 21. 5. 
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eredményezett volna, ami valamiképp kifejezi a város arculatát, rövid múltja ellenére is 

kiemeli meglévő sajátosságait. 

 A város köztéri szobrainak jelentős tematikai változása – a fenti előzményt leszámítva 

– a rendszerváltás után következett be, amikor a nemzeti ünnepekhez kapcsolódva felállították 

Petőfi Sándor, Szent István, Nagy Imre egészalakos szobrait. Az átkeresztelt iskolákban, 

intézményekben a névadóknak, a nemzeti múlt egy-egy kiemelkedő alakjának szenteltek 

mellszobrokat, domborműveket (pl. Széchenyi István, Arany János, Lórántffy Zsuzsanna). 

Majd az újjászülető hitélethez kötődően a katolikus templom melletti Szentháromság szobrot, 

illetve a város lokális identitását erősítő alkotásokat (mint a Várostörténeti 

domborműsorozatot és a helyi közélet elismert szereplőjét, Zabos Gézát ábrázoló emléktáblát) 

avattak. 

 

II. 5. A város „háztájiai” 
 

A konyhakertek, veteményeskertek megjelenése már a város létrejöttekor 

megfigyelhető volt az üres, építésre (ideiglenesen) be nem fogott területeken. Például a 

nyolcemeletes épületek előtt vagy a leendő ifjúsági park helyén hamar kihasítottak maguknak 

egy-egy földdarabot a zömében faluról beköltözött lakosok, kiknek mezőgazdasági 

tevékenysége nem merült ki csupán a zöldség- és gyümölcstermesztésben, hanem egyre 

jelentősebb szerepet játszott az állattartás is.134 Egy 1965-ben megjelent cikkben még csupán 

arról írnak, hogy „népszokássá” vált a városban a disznóölés, majd ehhez kapcsolódóan 

megjelentek a füstölők is a település különböző pontjain, például balkonokon, játszótereken. 

„Miként kerültek városunk különböző pontjaira ezek a falusi mellékhelyiségekre emlékeztető 

tákolmányok…? Vajon a szúrást, a perzselést és a füstölést hízlalás is követni fogja, és a teljes 

anarchiára való törekvés jegyében disznóólak is épülnek majd imitt-amott…? (Mert ahogyan 

neki indultunk…!)”135 Bár a füstölők eltűntek a város területének fokozatos beépítése 

eredményeként, a kiskertek pedig rövidesen kiszorultak a városszéli területekre, az újságíró 

félelme mégsem volt alaptalan. A TVK igazgatója már 1969-ben helytelenítette a városi-

üzemi pártbizottság ülésén, hogy a város és a gyár között létesített véderdőben egyesek 

állattartásra rendezkedtek be („a sertéstől a nutriatenyésztésig”), amellyel féreginváziót 

                                                 
134 Sztálinváros kapcsán a faluról bevándorlók városi életformához adaptálódását, a városi közbeszédben a 
„falusi” és „városi” normák szembeállítását (így pl. a városi állattartás, parkrongálás elítélését) bemutatja: 
HORVÁTH S. 2004. 66–77. 
135 Összkomfort és disznóölés. Borsodi Vegyész, 1965. március 4. 4. 
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szabadítottak a városra meg a gyárra136, tiltakozásának mégsem lett foganatja. Az ügy 1977-

ben kapott nagyobb publicitást az újságban: „Nos, először csak egy-két, törvényt egyáltalán 

nem tisztelő állampolgár kerített be magának egy kiskertet (a villamos távvezeték alatt!), 

később egyre többen követték példájukat. Ma már több mint száz szorgos család dolgozik 

szabad idejében az 50–60 négyszögöles, önkényesen bekerített »háztájin«. Ki-ki megtermeli 

magának a zöldséget, és van, aki gyümölcsfákat is telepített a villamos távvezeték alá. 

Senkitől nem irigylem azt a kis paprikát vagy paradicsomot, amelyért megdolgozott, de…! 

Jött a húsprogram. A kiskertek tulajdonosai közül egyre többen építettek disznóólat 

(impozáns látvány), s egyre többen kezdtek el sertéstenyésztéssel foglalkozni. Ma már több 

mint száz sertés, és ugyanennyi süldő malacka szaladgál a kiskertekben. De milyen kiskertek 

azok? Legtöbben a kerítésnekvalót a környezetvédő erdősávból vágták. Nesze neked, 

környezetvédelem! De erről elég ennyi.”137 Az újságíró utolsó érvként a gyárba hetente 

érkező bel- és külföldi látogatók jelenséggel szembeni értetlen csodálkozását említette. A 

tudósítás nyomán rövidesen felszámolták a kiskerteket, ám a tanács az esetből igyekezett 

levonni a tanulságot, miszerint nem szabad figyelmen kívül hagyni a kistermelői gazdálkodás 

iránti igényeket. Ezért a város északi részén, a Sajó-gát és a csapadékátemelő csatorna közötti 

szakaszon 100 négyszögöles kiskerteket alakítottak ki, melyeket 1978-ban 351 bérlő között 

osztottak szét. A növekvő igények miatt 1983–1984-ben újabb területeket, 142 parcellát 

jelöltek ki – a Szederkény felé vezető út mellett, a vasútállomásnál, a város Miskolc felé eső 

részén – művelésre. A továbbiakban a kertészkedni vágyóknak – a szűkös területi lehetőségek 

folytán – a szomszédos községek zártkertjeiben való tulajdonszerzést javasolták. A 

kiskertművelés elterjedésében a falusi hagyományok és a lakótelepi környezettől való 

szabadulás mellett a drága és választék nélküli piaci ellátás komoly szerepet játszhatott. 

 Az 1929-ben Maglódon született G. Zoltán Károly Vecsésen nőtt fel, majd rendkívül 

hányatott sors után138 a hatóságok Borsod megyét jelölték ki számára lakhelyként. A 

munkalehetőség miatt Tiszaszederkényben telepedett le, s festőként dolgozott. Mind szovjet, 

                                                 
136 Az eszmei-közéleti arculat fejlődése Tiszaszederkényben. Borsodi Vegyész, 1969. július 31. 3. 
137 Nincs megoldás? Borsodi Vegyész, 1977. április 14. 5. 
138 1948-ban Szibériába került. Mintegy fél évet börtönben,  majd másfél évet kényszermunkával a gulágon 
töltött. Szabadulása után négy és fél évet száműzetésben élt Szibériában. A Szovjetunióban házasságot kötött, két 
gyereke született, családja 1954-es hazatérése után követte őt Magyarországra. Különféle építkezéseken 
dolgozott festőként, majd mindenesként a hajmáskéri szovjet laktanyában alkalmazták. 1956-ban a felkelők 
oldalán részt vett a harcokban. Családja 1956 után visszatért a Szovjetunióba. A családegyesítés miatt kétszer 
kísérelt meg határátlépést a Szovjetunióba, mindkétszer elfogták, és elítélték. Szabadulása után Borsod megyét 
jelölték ki számára lakhelyként, Tiszaszederkényben (később Leninváros majd Tiszaújváros) telepedett le 1961-
ben. Szovjet feleségétől elvált, újranősült, második házasságából három gyermeke született. Festőként dolgozott 
a városban, ill. szerte az országban. 1989-ben vonult nyugdíjba. Életéről és szibériai éveinek kolhozban eltöltött 
időszakáról bővebben lásd: KOVÁCS Cs. 2013a. 
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mind magyar újvárosok (Angarszk, Sztálinváros, Leninváros) építkezésein részt vett 

festőként. A kisvárossá fejlődő Tiszaszederkény, majd Leninváros jelentőségét, szerepét 

visszaemlékezésében többször is összevetette e más léptékű városokkal. Az 1960-as években 

épülő város népességét úgy jelenítette meg, mint „szedett-vedett” népséget, amelynek 

túlnyomó többségét a várost építő, ideiglenesen a városban tartózkodó munkások alkották. 

Ezzel összhangban a házak szélén művelésbe fogott, bekerítetlen konyhakertek ábrázolásában 

– ellentétben a városban később megtelepedett interjúalanyokkal – a lopások, valamint a 

vadállatok dézsmálásai alkották a fő motívumot. Elbeszélésében többször is kiemelte, hogy 

értett a kertészkedéshez, mivel mindig is kertes házban lakott ezelőtt, s gyermekkorában 

állatokat is rendszeresen tartottak. Természetes lépésként említette, hogy tiszaszederkényi – 

egy családi házban kibérelt – albérletében családi részre nyulakat kezdett el tenyészteni, s 

ezzel a városba költözésével sem hagyott fel. Egy használaton kívüli vállalati lerakatnál 

megengedték számára, hogy nyúlketrecet helyezzen el, amiben 47 nyulat tartott három évig, 

amíg egy nyest meg nem fojtotta nyulai nagy részét. Első konyhakertjét lánya születésekor, 

1964-ben kezdte el művelni lakása közelében, ami ekkor még egy munkásszállón volt, majd 

1974-es, utolsó költözködése után, az új helyszínen másodjára is kertészkedésbe kezdett. A 

föld művelésével azonban pár év után felhagyott, amit zöldségeinek gyakori ellopásával, s az 

állatok kártevésével indokolt. Egy alkalommal újhagymáit szedték fel, amit rendőri 

közreműködéssel frissiben visszaszerzett az azokat már piacon árusító személytől. Máskor 

bátyja egyik munkatársának feleségét látta kertjéből visszatérni nagy fej káposztákkal, 

valamint egyszer maga kapott rajta egy asszonyt, amint gyermekeivel borsót evett kertjéből. 

„Felit ellopták. Színe-javát mindig ellopták. Mire én mentem volna, addigra már egy része le 

volt lopva. Lopták le. Oda fele olyan járt ki, akinek kertje se volt. Szemét népség volt.” A 

kertészkedés akkor került újra elő életében, amikor lánya férjével már a rendszerváltás után 

Palkonyára költözött, s a nagy kert művelését magára vállalta.139 

D. Tamás a járás egyik falujában született, s tanulmányait befejezve, 1975-től 

telepedett le a városban, ahol munkahelyein geodéziai felméréseket végzett. Egykori felesége 

szintén a környékről származott, ahogy fogalmazott „ők is tanyáról költöztek ide”. Öt testvére 

közül hárman is a városban laktak. Feleségével a városszéli, kiskertnek kijelölt területen 5–6 

helyen is művelésbe fogtak egy földdarabot, az ún. „foglalt parcellát”. Egyiken földiepret, 

másikon sárgarépát, zöldséget termeltek. E földek művelése kapcsán kiemelte, hogy hasznot 

nem hoztak, s elég sok vesződséggel járt a művelésük, mivel nekik kellett a földet feltörni, kis 

                                                 
139 Interjú G. Zoltán Károllyal. Készítette Ispán Ágota Lídia – Kovács Csaba. Tiszaújváros, 2012. április 30. – 
2012. november 17. 326–333. 
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Polskival vitte a rotációs kapát egyik helyről a másikra. Szülőfalujában is rendelkezett 

szőlővel, amit azonban napjainkban már nem művel, mivel a rendszerváltás környékén 

vásárolt városszéli, beépítetlen építési telek 50–60 gyümölcsfája épp elég munkát jelent neki. 

A földművelést elsősorban hobbiként ábrázolta,140 mivel feleségével mindketten szerették a 

földet, ám a legutóbbi időben már pénzbevételi forrásként is tekintett gyümölcsösére. 

A Borsod megyei Szendrőről származó I. Balázs tanár feleségével 1979-ben költözött 

a városba, s rögtön művelni kezdtek egy kisebb földterületet: „…olyan volt itt a földszerzés, 

hogy az ember kiment a határba, aztán felásott egy darabot vagy felszántotta magának, és 

akkor kész, megvolt a földfoglalás.” Később már a tanács mérte ki ezeket a földeket, amiért 

csekély összeget fizettek is. Elbeszélésében kiemelte, hogy az első kiskertet a szülőfalujából 

hozzá hasonlóan Leninvárosba elszármazó rokonok kertje mellett kezdte el művelni.141 Egy 

1965-ben megjelent szociográfiai leírás szintén rámutatott erre a jelenségre: „Az új várost 

szemet-lelket gyönyörködtető kis konyhakertek övezik. A kiskerteket a falvakból a városba 

települtek művelik. Mégpedig az egy faluból jöttek egy csomóban, egymás szomszédságában 

fogtak szederkényi háztájit!”142 A nyolcvanas évek végétől kibontakozó, s egyre nagyobb 

méreteket öltő családi házas építkezés miatt fokozatosan szűkült a kiskertművelésre kiadott 

terület, s a beépítés ütemének megfelelően többször is újabb területre kellett cserélniük a 

kiskerteket, ekkor azonban már elmaradtak a régebbi ismerősök, rokonok, s a velük folytatott 

közös munkavégzések. Interjúalanyom a kiskertművelés fő motivációjaként a 

panelkörnyezetből való kiszabadulást említette, amelynek során szalonnasütésre, 

bográcsozásra is mód nyílott a családdal. 

 

II. 6. A garázs új funkcióban 
 

Míg a kiskertek szükségességével nem számoltak a várostervezők, addig a 

személygépkocsi-használat fokozatos térnyerésével történő kalkuláció megjelent az 1964-es 

városrendezési tervben: „A XX. század végén nem lesz városkép gépkocsi nélkül, és városi 

útvonal balesetveszély nélkül, a gyalogos- és járműforgalom szerkezeti elkülönítése tehát a 

korszerű várostervezés lényeges feladataként jelentkezik. A forgalmi igények növekedése 

                                                 
140 A hobbi-jelleg megmutatkozott édesapja és saját szüretelési gyakorlata eltérő megjelenítésében is: „Meg ott 
annak szintén megvolt a varázsa, hogy a szüret. Mikor megszerveztél egy szüretet, és akkor nem úgy volt, mint az 
apámnak is otthon a szőlője, hogy akkor minden szemet felszedni, hanem azt mondtam, hogy legyen leszedve, én 
nem néztem azt, hogy mit hagytak ott. Ha lepereg a szőlő, húzatok rá egy kis homokot, hogy ne lássuk, azt jól 
van. Nem kell felszedni.” Interjú D. Tamással. Tiszaújváros, 2010. január 31. 20. 
141 Interjú I. Balázzsal. Tiszaújváros, 2010. január 19. 
142 BALÁZS Á. 1965. 2. 
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következtében további új funkcionális és városképi elemek jelentkeznek: többszintes 

garázsok, utak, terek autószőnyege, valóságos »parkoló pályaudvarok«. A nagy tömegben 

mozgó kocsik városképi, az álló kocsik városképi és városszerkezeti problémát jelentenek.”143 

A tervezet a forgalom nagyságát a teljes telítettségre méretezte, aminek alapján 1000 lakosra 

280 gépkocsi jutott, közülük 150 nagygarázsban, 40 kisgarázsban, 90 pedig parkolóhelyen 

volt elhelyezhető. A területigényes nagygarázsok felépítését a városszéli erdőben és a 

lakóegységeket határoló utak túloldalán javasolta a tervező. Ennek ellenére már az 1969-es 

városi-üzemi pártbizottság ülésén bírálat hangzott el azt illetően, hogy a tanács a városkép 

szempontjából nem megfelelő terülteken is engedélyezi garázsok építését. Bár a 

tömegközlekedés jelentőségét nem kívánták csökkenteni,144 az 1970-es évektől egyre több 

autó jelent meg az utakon. A növekvő motorizáció a kapcsolódó intézmények megjelenését is 

megkövetelte, így szerviz épült, s bővült a benzinkút is. A parkolóhelyek és garázsok 

alacsony száma egyre állandósuló problémává vált, ezért az új lakóépületekhez 1973-ban már 

parkolókat is építettek.145 Nagyobb arányú garázsépítésre – szövetkezeti formában – azonban 

csak a korszak végén, 1988-ban került sor. A tanács több városszéli variáció közül végül a 

szederkényi városrészbe kivezető út menti szabad térséget jelölte ki. A 293 helyre két hónap 

alatt 450 igénylő jelentkezett, ezért újabb garázsok építését vették tervbe. Ugyanakkor olyan 

javaslatok is elhangzottak, hogy ne csak külső területi tömbgarázsok létesüljenek – így 

ugyanis elég messze, akár egy kilométerre is kerülhettek a parkoló autók –, hanem az arra 

alkalmas belső szabad területeket is hasznosítsák. 

Az eladóként dolgozó N. Istvánné és férje Miskolcról költöztek a városba 1976-ban 

már családosként, mivel itt jobbnak ítélték a lakáshoz jutás esélyeit. Kezdettől fogva 

tulajdonosai egy garázsnak az említett szederkényi úti garázstömbben, s azóta fiaik számára is 

vásároltak egyet-egyet. A szerkezetkészen átadott garázsokat ki-ki igénye és anyagi 

                                                 
143 FÜLE L. 1968. 15. 
144 Olyannyira nem, hogy 1973-ban a városvezetés távlati tervei között a Tiszai Vegyi Kombinátot a várossal 
összekötő korszerű földalatti gyorsvasút megépítése is szerepelt. Borsodi Vegyész, 1973. február 1. 3. 
145 1979-ben egy lakó – lakógyűlési tiltakozás nyomán – közérdekű bejelentéssel fordult a Népi Ellenőrzési 
Bizottsághoz, amelyben kifogásolta, hogy a város nyugati szélén fekvő épülettel szemben, az utca túloldalán 
elterülő erdős-ligetes térségben AFIT szervízt és garázssort kíván építeni a városi tanács. Ábrázolásában a 
helyszín a környék számos gyerekének egyedüli lehetősége volt arra, „hogy kicsit kiszabadulhassanak a 
lakótelep-jellegű zártságból”, s időnként még a felnőttek is szívesen pihentek meg ott. A lakók remélték, hogy 
társadalmi munkájuk eredményeként a nagyobb gyerekek számára játszótér épül majd a terület építési 
törmelékkel borított egyik részén, s javasolták, hogy a város keleti részén, az ipartelepen építsék meg a szervízt. 
A levélíró kiemelte, hogy autótulajdonosként nem a garázs-, szervízépítés, csupán azok elhelyezése ellen van 
kifogása. A NEB – a tanács tervosztályának közlésére alapozott – válaszában kifejtette, hogy a nagyobb 
gyerekek számára rendelkezésre áll az alig 150 m távolságban fekvő Ifjúsági és KRESZ-park, s további 45 
játszótér városszerte. S bár a város keleti része is szóba jött a szervíz elhelyezésére, területigénye ütközött egy 
másik vállalatéval, s ezen városrész garázsellátottsága amúgy sem megfelelő. MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 
Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok, 1979. 
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lehetősége függvényében fejezte be: volt, aki egyszerűen csak lebetonozta az aljzatot, volt, aki 

még T-alakú szerelőaknát tett bele. N. Istvánék pince és padlásrészt is kialakítottak benne, így 

ott tudták tárolni a befőtteket, a zöldségeket, s volt hely a panellakásban nem elhelyezhető 

hűtőládának is. 

A garázs a tiszapalkonyai születésű, s az egyetem elvégzése után családjával éveken át 

a városban élő Cs. Gábor ábrázolásában sem csupán az autó tárolására szolgált: „[a lakás – I. 

Á. L.] két szobája az a férfi számára semmiféle lehetőséget nem adott. Ott úgymond a 

»Garázsba megyek!«, ez egy fogalom volt [annak – I. Á. L.], aki a városban élt. Még most is 

él. Ez azt jelentette, hogy a férj otthagyja a családját és önálló életet kezd a garázsban, az 

autó körül. Ami mindent jelentett, azt is, hogy az autót lemossa, de hát az autó annyira nem 

volt koszos, hogy mindennap mosni kelljen, de ha az ember már megunta, lement a garázsba 

vagy elment a garázsba.”146 

N. Istvánné is úgy jelenítette meg a garázst, mely többnyire – bár nem kizárólag – a 

férfi tevékenységek és társasági alkalmak színhelye: „a férjem elég sokat foglalatoskodott ott 

kint, ott szerelgette a kis pecás dolgait, meg úgy elfoglalta magát, csinosítgatta, van egy kis 

műgyűjteménye, ilyen gyújtó gyűjtemény, azokat rendezgette, mert […] rengeteg sok darab 

van, amit a lakásban ugyan el nem tudtam volna képzelni, de ott azt a célt nagyon jól 

szolgálta, mert az [a] falon van körbe, s az autót ugyanúgy tudja tárolni. Bütykölgetett, meg 

bütykölget még mai napig is nyaranta […]. A másik két garázs, ami két fiúé, az rettenetesen 

jó, szinte majdnem mindig, van akár télen is, kicsi összejövetel, tegnap is volt például egy a 

régi kollegákkal, elmentek egy kicsit, beszélgettek, és akkor utána elmentek bowlingozni. 

Nyaranta meg nem ilyen fiú bulik vannak ott, hanem családi összejöveteleket szoktunk 

szervezni. A szembe lévő garázsszomszéd, a fiamnak a szomszédja, […] [az – I. Á. L.] olyan 

azonos korú, és akkor neki úgy van megoldva, hogy ott bográcsolnak, bent, tehát úgy van 

kialakítva […]. Jó bográcsokat szoktunk csinálni, halászleveket szoktunk csinálni, babgulyást, 

és akkor olyan, hogy például ilyen jelesebb napokat is, például egy szülinapot, egy névnapot, 

akik nyaranta születtek, ott tudtuk le […].”147 

 D. Tamás a felvétel elkészítésekor már a negyedik garázs tulajdonosa volt. A garázst 

egyfelől befektetésként jelenítette meg: megigényelte a tanács/önkormányzat által garázsok 

számára kiosztott helyek egyikét, ahol „majdnemhogy kétkezi munkával”, valamint „a 

kapcsolatokat kihasználva” felépítette az épületet, ami szükség esetén – például lánya 

esküvője alkalmával – készpénzzé tehető vagyontárgyként szolgált, vagy mások példájára 

                                                 
146 Interjú Cs. Gáborral. Tiszapalkonya, 2005. augusztus. 12. 
147 Interjú N. Istvánnéval. Tiszaújváros, 2010. január 20.  
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utalva említette, hogy több garázs kiadásával tisztes havi jövedelemre is szert lehet tenni. Egy 

időben maga is több garázzsal rendelkezett.148 A garázs elbeszélésben számos funkcióval bírt. 

Az autó tárolása mellett sok olyan garázst említett, ahol „különböző maszek munkákat” 

(hegesztési, fémipari, faipari) végeznek, többükben is esztergapad áll. A garázsban megtartott 

családi összejöveteleket (pl. névnap, születésnap) – szembeállítva azokkal a régi bulikkal, 

ahol egy másfél szobás lakásban egy névnap alkalmával akár „az egész lépcsőház ott volt” – 

inkább az utóbbi időszak fejleményének tartotta, melynek nagy előnye, hogy nem a háznál 

okoz „rumlit”, s kényelmesebb helyszínt is biztosít a szűk lakások helyett. Ezen alkalmak 

jellemzőjeként említette a halászléfőzést, halsütést vagy az „ilyen svédasztalos” hidegkonyhát 

(kolbász, szalonna, piros, fehér káposzta stb.). Bátyja garázsát felszereltsége alapján egy 

konyhához hasonlította, s a jól felszerelt garázsra hozott másik példája kicsempézett 

pincelejáratról, falba vésett edénytároló blokkokról, középen elhelyezett asztalról, tévéről, 

rádióról szólt. „És kimondottan bérlakásoknak így nagyon nagy kiegészítője a garázs, és az 

emberek egy része, azért, hogy társaságba kerüljön, lemegy a garázsba, és akkor már 

emberekkel beszél. Sok embernél, nekem is, hogy volt saját szőlőm, tehát úgy volt kialakítva, 

úgy van kialakítva nekem a garázsom, hogy van egy pincém, ahol egy az egyben minden 

szőlőfeldolgozásra használható eszköz megtalálható. Préstől, darálótól, hordótól minden. [...] 

És ilyenkor, ha összejövetel van, vagy valami, akkor az ember kínál, úgymond visszakínálnak. 

Vagy pedig hogyha olyan volt régebben, hogy pálinkát főzettem, akkor nem az, hogy saját 

használatra. Jó, biztos fogyott saját használatra is, de ilyen barter kereskedelem... az, hogy 

feljöttek, felszántották a kertem, helyette adtam három liter pálinkát, vagy valami szívességet 

tett, akkor...” Az igazán virágzó garázséletet a rendszerváltás idejéhez („úgy húsz éve”) 

kötötte. Meglátása szerint az „elhidegülést” a sűrűn cserélődő garázstulajdonosok is 

okozhatták. Az interjú időpontjában újra az összejárás jeleit érzékelte. „Tehát egy 

borkóstolásra, egy pálinkafőzés utáni meózásra, meg kocsijavításra. Hogyha valakinek olyan 

gondja van, tehát... ott az emberek mindennel foglalkoznak. Kútfúrástól kezdve mindennel. 

Villamos dolgokkal, kocsiszereléssel, kisebb hegesztésekkel, javításokkal, festésekkel, és akkor 

az egyik ember megáll a másiknál, hogy mi az amire számíthat [...] és ilyen kölcsönösen 

kisegítik egymást.” Ezek a közösségek egyfelől a garázsszomszédokat, másfelől a 

munkahelyi, baráti társaságokat ölelik fel számára, amik között időnként van átjárás. Például 

egy-egy garázs előtt a barátokkal megrendezett kártyapartiba bekapcsolódik valamelyik 

garázstulajdonos is. Az egyik – egy tömbbel előrébb garázstulajdonos – nyugdíjas bátyja a 

                                                 
148 G. Zoltán Károly saját példájára hivatkozva említette, hogy a szocializmus ideje alatt a tanács nem 
engedélyezte több garázs egyidejű birtoklását. 
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garázsokhoz előtetőket, garázsajtókat készít. A hozzá hasonló aktív nyugdíjasokat jelenítette 

meg úgy, mint akik rendszeresen ott tartózkodnak, s mint bátyja esetében, köröttük 

„kialakulnak ilyen törzsgárdák”. Szintén fontos, a férfiakat összekötő kapocsként ábrázolta a 

„horgász cimboraságot”. A város legelterjedtebb sportjaként aposztrofált horgászathoz 

kötődő élmények megbeszélése mellett a politikát említette még olyan témaként, amiről 

szívesen beszélgetnek. Ő is úgy jellemezte ezeket az összejöveteleket, mint ahol nők nem 

igazán fordulnak elő. A kint tartózkodással gyakran együtt járó alkoholfogyasztást pedig 

kifejezetten nem lerészegedéssel járó ivászatként jelenítette meg. Egy dologgal kapcsolatban 

vont párhuzamot a kocsmákkal: ahogy szederkényi fuvaros apósa számára a kocsma volt a 

munkaszerzés helyszíne, ott bízták meg a legtöbbször valaminek a szállításával, úgy a 

garázssor is kiváló alkalmat nyújtott az információcseréhez. Így nem egyszer egymást 

tájékozatták arról, hogy például egy alkatrész vagy eszköz hol, kitől szerezhető be. Saját 

garázsában padlás, kocsi tároló rész, egy akna, valamint egy a garázs hátsó részéből levezető 

pince található. Az akna rendeltetésszerű használatát a szocializmushoz kötötte, „mert [a] 

szocialista kocsikat általában rendszeresen szerelni kellett, alá kellett menni, meg minden”. 

Az autószerelés megszűnését a szocialista autók kikopásával hozta összefüggésbe, ami 

egyúttal az akna funkciójának megváltozásával is együtt járt, s azóta elsősorban raktárként 

hasznosítják. Saját pincerészében például bort, pálinkát, s a kertből leszedett gyümölcsöket, 

míg a padlásrészen műanyaghordót, almadarálót, szerszámokat tárolt. A panelházak alá épített 

garázsokat magasabb hőmérsékletük miatt nem is értékelte igazán alkalmasnak erre a 

szerepre, mint ahogy a főzésre sem kínálnak lehetőséget. Autójával a garázs raktárszerepe 

miatt inkább a háza előtt parkolt. A garázstulajdonosok közösségét úgy jelenítette meg, mint 

akik többsége rendelkezik valahol kerttel, s a terményt vagy a bort a garázsban tárolják, 

ahonnan haza viszik vagy esetleg értékesítik. Emiatt a garázs funkcióját kettősnek értékelte: 

„a gépkocsitárolás és ez a terménytároló”. 149 Bár D. Tamás elbeszélése elsősorban napjaink 

garázshasználati gyakorlatáról szólt, gyökerei az 1970–1980-as évekig vezethetők vissza. 

Kialakulásában a szocialista autók működési és alkatrészellátási problémái, azok egyéni 

javítása, az alkatrészek, információk egymástól való beszerzése, a maszek vállalkozások 

fellendülése, a kiskertművelés, a szűkös panellakások és a társasági élet lehetősége egyaránt 

szereppel bírt.150 

                                                 
149 Interjú D. Tamással. Tiszaújváros, 2010. január 31. 
150 A szovjet autós kultúrát vizsgálva Lewis H. Siegelbaum is kitért a lakóházak körül az autó tárolására felhúzott 
bádogsufnikra, amelyeknél esténként, hétvégenként – apák és fiaik, szomszéd srácok és más autósok alkotta – 
kisebbfajta férfiközösség gyűlt össze, ahol az autójavításon túl az autóról és egyéb témákról beszélgettek, 
cigarettáztak, alkoholt fogyasztottak. Az ócska, leselejtezett bútorokkal berendezett garázsok és sufnik a férfiak 
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II. 7. A térhasználat jellemzői 

 

Leninvárosban mint láthattuk nagy hangsúlyt fektettek a lakosság pihenését, 

felüdülését elősegítő létesítmények létrehozására, s a parkok, játszóterek, strandok, üdülők 

mindenki számára elérhetőek voltak. Az ideálisnak szánt város lakói azonban nem elégedtek 

meg a számukra rekreációs helyszínként kijelölt, nyilvános, közös terek használatával. 

Szívesebben töltötték szabadidejüket a városi „háztájikban”. A családi házak tartozékainak 

tekinthető kiskertek és garázsok végül sok panellakásnak is szerves kiegészítőivé váltak, 

sajátos módon megnövelve ezáltal a panellakások által kínált életteret. Közelségükből 

kifolyólag – kerékpárral többnyire öt perc alatt elérték őket a lakásból – más lett a 

jelentőségük, mint a hétvégi házaknak, víkendtelkeknek, vagy a szomszédos falvakban 

birtokolt szőlőknek, melyek fárasztó megközelítését, egyre inkább nyűggé válását kiemelték 

az interjúalanyok. Azokkal ellentétben a városszéli kiskerteket, garázsokat, különösen a nyári 

időszakban naponta látogatták. Bár többen is hangsúlyozták, hogy feleségük is sűrűn kijárt 

mindkét helyszínre, azért elsősorban mégis a férfiak jelenlétét ábrázolták meghatározóbbnak. 

A kiskertek és garázsok mindeközben egyfajta közösségformáló/teremtő erővel is 

bírtak/bírnak. A szövetkezeti garázssorok bevakolását például közös munka keretében 

oldották meg, így talán ez is szerepet játszott abban, hogy viszonylag jól ismerik egymást a 

tulajdonosok. A garázsszomszédok által szervezett közös programok (borozgatás, 

bográcsozás) olyan tevékenységek, amikre a város közterei nem nyújtanának lehetőséget. E 

„magánterületek” többnyire azokat a funkciókat látják el, amelyek tömeges igénylésével nem 

számoltak a várostervezők. Amellett, hogy megtestesítették a magántulajdon iránti vágyat, 

segítettek élhetőbbé tenni a gyakran falusi gyökerekkel rendelkező lakosoknak a szocialista 

várostípust. 

                                                                                                                                                         
számára ily módon alternatív lakóhelyekként funkcionáltak, s még napjainkban is megfigyelhető ez a szerepük. 
A szovjet autóskultúra közösségeinek kialakulásában, a „Csináld magad!” módszer elterjedésében is szerepet 
játszott az alkatrész- és szervízhiány.  SIEGELBAUM, L. H. 2010. 30–34. 
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III. FOGLALKOZÁS-ÁTRÉTEGZŐDÉS A VÁROS KÖRNYÉKI FALVAKBAN 
 

A kötelező beszolgáltatás és az erőltetett téeszesítés az ötvenes években és a hatvanas 

évek elején a mezőgazdasági munkától való kényszeres és tömeges menekülést 

eredményezett.151 A migráció elsődleges célpontjává Budapest, a vidéki nagyvárosok és 

kiemelten az újonnan épült vagy még épülő városok váltak. A tiszaszerekényi, majd 

leninvárosi ipar az egyre bővülő munkaerő-szükségletét a város környéki községek 

lakosságából kívánta fedezni. Az iparosítás hatására sokan települtek be Tiszapalkonyára 

átmeneti jelleggel (pl. albérletbe), illetve véglegesen is, amelynek hatására a falu korábbi 

zártsága bomlani kezdett, közössége átalakult. A várostól távolabb fekvő falvakban, például 

Tiszakeszi esetében, már korántsem volt megfigyelhető ilyen mértékű változás, azok tovább 

őrizték korábbi életmódjukat. Jelen fejezetben ezeket a jelenségeket a foglalkozásszerkezet 

1944–1978 közötti változásának bemutatásán keresztül ragadom meg, amelyhez forrásul 

többek között házassági anyakönyvek szolgáltak.152 A feldolgozáshoz a házassági 

anyakönyvek mellett interjúkat hasznosítottam még, amelyek felvételekor a ma 70–80 éves 

korosztály (az egypártrendszer idejének jelentős változásait, strukturális mobilitását leginkább 

ők élték meg) foglalkozási átrétegződésére, annak megéléstörténetére, a mezőgazdasági és 

ipari munkához való viszonyára kérdeztem rá. 

 

III. 1. A foglalkozási átrétegződés a statisztikai adatok tükrében 
 

Bár a házassági anyakönyveket leginkább a párválasztás vizsgálatához szokás 

használni, én most elsősorban az anyakönyvek foglalkozási bejegyzéseire, s ezen keresztül az 

                                                 
151 BELÉNYI Gy. 1993. 
152 Tiszapalkonya esetében a helyi önkormányzat irattárában őrzött házassági anyakönyvekből, míg Tiszakeszi 
kapcsán a házassági anyakönyvek levéltárban örzött másodpéldányaiból dolgoztam. MNL BAZML XXXIII-1/a. 
327/2-4 k. A házassági anyakönyvi bejegyzések vizsgálatát egyrészt a Palkonyán tapasztalható erőteljes 
bevándorlás miatt szűkítettem, az 1950-es évektől az iparosítással összefüggésben ugyanis megnövekedett azok 
száma, akik bár Tiszapalkonyán kötöttek házasságot, ám egyik fél sem helyben született és lakott. Az 
összehasonlíthatóság kedvéért Tiszakeszi házassági anyakönyveinek esetében is hasonló elveket követtem. Ezen 
eseteken túlmenően mellőztem azoknak a házasságkötéseknek a vizsgálatát is, amelyeknél mindkét fél 
bevándorló, azaz Palkonyán és Keszin lakott, de nem ott született. (Az otthonszülések számának lecsökkenése és 
a szülőotthonok használatának elterjedése miatt egy idő után a tősgyökeres és a bevándorló lakosok nem 
különíthetők el egymástól.) Emiatt a Mezőcsáton, 1953 – a legközelebbi szülőotthon létesítésének ideje – után 
születettek adatait jó ideig még bevontam az elemzésbe, 1978-nál azonban már határt szabtam, mert ekkortól 
jelentősen megnőtt azok száma, akik Mezőcsáton születtek, de a két községben éltek. A mintába a fenti 
korlátozások után annak az összesen 412 palkonyai és 967 keszi házasságkötésnek az adatai kerültek, 
amelyekben legalább az egyik házasfél születési és lakhelye alapján is tiszapalkonyai, illetve tiszakeszi 
illetőségű. 
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átrétegződési folyamatok vizsgálatára fordítottam figyelmet.153 Azért esett választásom e 

forrásra, mert bár a tízévente lefolytatott népszámlálások rákérdeztek ugyan a foglalkoztatási 

adatokra, községsoros feldolgozást a keresők egyéni foglalkozásai alapján nem készítettek.154 

Az egyes települések foglalkozási viszonyaiban bekövetkezett változásokról az aktív keresők 

gazdasági ágak és nemek szerinti megoszlását összegző táblázat alapján nyerhetünk képet, 

ugyanakkor ezek összehasonlítása igen nehézkes, mivel az ágazati felosztást gyakran 

megváltoztatták. Bár a tendenciákat (pl. a mezőgazdaságból az iparba áramlást) ezen adatok is 

tükrözik, részletesebb elemzést – arról például, hogy megnövekedett-e egy-egy szakma 

népszerűsége a közeli gyárak munkaerő-szükséglete alapján – nem tesz lehetővé. 

Az anyakönyvi bejegyzések lehetőséget adnak a foglalkozás párválasztásra gyakorolt 

hatásának felmérésére. Az anyakönyvek vezetését szabályozó 1963-as rendelet előírta, hogy 

„az anyakönyvbe azt a foglalkozást kell bejegyezni, amelyet az illető személy ténylegesen 

folytat, és amelyből megélhetését biztosítja”, s ezt a személyi igazolvány alapján kell 

megállapítani.155 Amint az általam készített interjúkból is kiderült, különösen az 1950-es 

években még sokféle választási lehetőséggel rendelkeztek az interjúalanyok, ennek 

köszönhetően többféle munkakört is kipróbáltak. Mivel azonban a téli időszakra segédmunkát 

vállaló vagy a kocsmában kisegítő földművesek anyakönyvi bejegyzésénél csak egy 

megnevezés szerepel a foglalkozási rovatban, ilyen szempontból nyilván nem kapható teljes 

kép a foglalkozási szerkezetről, hiszen leegyszerűsödnek a több megélhetési forrásból élők 

foglalkozási adatai. S azt sem lehet számításba venni, ha a későbbi életpálya szempontjából a 

                                                 
153 Szintén házassági anyakönyvek elemzésével keresi a választ Szederjesi Cecília arra a kérdésre, hogy mi lett a 
sorsa a salgótarjáni palócoknak a 19. század derekán és a 20. század fordulóján, miután falujukba bányászok, 
gyári munkások ezrei özönlöttek. SZEDERJESI C. 2009.  Dömötör Ákos kérdőíves felmérésen alapuló vizsgálata 
az Ózdra bejáró Hangony-völgyi munkások között szintén sok párhuzamot mutat az általam kutatott terep 
átrétegződési folyamataival. DÖMÖTÖR Á. 1994. 
154 A KSH 1956-tól kezdve (az első kötet 1952 és 1955 közötti adatokat tartalmaz) évente jelentet meg ugyan 
minden megyére vonatkozón statisztikai évkönyveket, amelyek egy idő után tartalmaznak községszintű 
foglalkozási adatokat, például a tsz-tagok számát az adott településen vagy az ipari szektor néhány foglalkozását. 
Azok azonban, amellett hogy messze nem tekinthetők teljeskörűnek, s egyéb foglakozási adatok pedig alig vagy 
egyáltalán nem szerepelnek, nem is jelentek meg minden évben, mivel a felmért (és/vagy közölt) adatok egy 
része akár évente változott. 
155 A rendeletben azt is előírják, hogy a foglalkozás megjelölésénél kerülni kell a körülírásokat, így helytelennek 
tekintik a foglalkozások bejegyzésénél a foglalkozás megnevezés munkahellyel történő kiegészítését (pl. 
„vasgyári olvasztár”), ennél is helytelenebbnek tartják, ha azt a munkahely helyével is kiegészítik (pl. „Diósgyőri 
Vasgyári kovács”). Az előírás a mezőgazdasági dolgozók esetében is teljes egyszerűségre törekszik, így a 
termelőszövetkezetekben dolgozók megjelölésére elegendő a „tsz tag” kifejezés használata, s kerülni kell a „tsz 
fogatos”, „tsz apaállatgondozó”, „tsz növénytermesztő” stb. megnevezéseket, „az ilyen megjelölések ugyanis az 
illető személyek munkaköri beosztását jelölik meg, amely változó, viszont a megélhetésüket biztosító jövedelem 
őket a termelőszövetkezetben tagként kifejtett munkájuk után illeti meg”. Kivételt a vezetők és az alkalmazottak 
megnevezése képez ez alól. A további egyszerűsítési elvek felsorolását mellőzve viszont az állapítható meg, 
hogy a gyakorlatban nem érvényesültek a fent megfogalmazott törekvések, s a helytelennek tekintett formák 
nagy számban kerültek bejegyzésre. BACSÓ J. – SZILÁGYI L. 1965. 76–77. 
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házasságkötés pillanatában bejegyzett munkakör csupán átmeneti jelentőséggel bírt.156 Ezzel a 

kitétellel is alkalmas azonban arra a forrás, hogy egy alapvetően fiatal korosztály foglalkozási 

átrétegződését és választási preferenciáit különböző periódusokban nyomon lehessen követni. 

Az anyakönyvben megnevezett foglalkozások csoportosításakor a települési sajátosságok 

bemutatása érdekében nem csupán a szociológia157 és a statisztika által kialakított átfogó 

kategóriákkal, hanem kisebb egységekkel is dolgoztam.158 

A palkonyai és keszi születésű férfiak 1944–1978 között a leggyakrabban 

földművesként (és mellette ritkábban kisbirtokosként, napszámosként, Tiszakesziben 1945-ig 

gazdasági cselédként is) lettek bejegyezve. 1944 és 1953 között Tiszapalkonyán még a 

házasulók 71,21%-át, Tiszakesziben pedig majdnem 80%-át tette ki az e foglakozást úzők 

csoportja, de a következő ötéves periódusban (1954–1958) jelentősen, 37,03%-ra, illetve 

43,33%-ra esett vissza az arányuk. Feleségeik szinte kivétel nélkül mindannyian 

háztartásbeliek voltak. 

A falu hagyományos társadalmi csoportját alkották a kisiparosok159, akik 1944 és 1953 

között Tiszapalkonyán még 13,63%-kal a második legnépesebb foglalkozási csoportot 

képezték, de a későbbiekben már csak egy kerékgyártó (1958) és egy üveges (1968) 

képviselte őket. Némileg más volt a helyzetük Tiszakeszin, ahol 1944 és 1953 között már 

kevesebben vannak, mint a földmunkások, földmunkagép-kezelők, viszont hasonló arányú 

jelenlétük a vizsgált korszak egészében megfigyelhető. Néhány esetben megjelenik 

munkahelyük megnevezése is (üzemi ács, tsz kovács), amely utal foglalkoztatásuk 

megváltozott feltételeire, színhelyeire. Feleségeik Palkonyán szintén háztartásbeliek, ám 

                                                 
156 Ezt az álláspontot erosítette meg szüleim házassági bejegyzése is, hiszen a levelező tagozaton folytatott 
felsőfokú tanulmányaikat (amely alapjává vált további munkavégzésüknek) felülírta az akkori munkahelyükön 
végzett tevékenységük, miközben a nappali tagozaton taunlók esetében az egyetemi, főiskolai hallgató 
megnevezés szerepelt. 
157 Ferge Zsuzsa a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt pozíció alapján a következő munkajelleg-
csoportokat különböztette meg: 1. vezető állásúak és értelmiségiek, 2. középszintű szakemberek, 3. irodai 
dolgozók, 4. szakmunkások, 5. betanított munkások, 6. segédmunkások, hivatalsegédek stb. 7. mezőgazdasági 
fizikai foglalkozásúak. A munkás-paraszt-értelmiség fogalmi hármassághoz igazított kategóriarendszer 
kritikájáról, a szociológia társadalmi rétegződésvizsgálatairól, annak hatalmi meghatározottságáról bővebben 
MAJTÉNYI Gy. 2005. 27–48. Kolosi Tamás státuscsoportokat, Utasi Ágnes életstílus-csoportokat határozott meg. 
158 Nem használtam fel a statisztika által használt foglalkozási nómenklatúra-felosztást, mert azt már túl 
részletekbe menőnek találtam. A Foglalkozások egységes osztályozási rendszere, a FEOR 1975-ben – három 
kötetben – jelent meg első ízben; azóta több alkalommal is napvilágot látott bővített, megújított kiadásban. A 
kiadvány első kötete a módszertani tartalmat, a második a foglalkozások négyszámejgyes rendszerét képező 
kódókat és foglalkozásokat, illetve munkaköröket, a harmadik pedig az egyes foglalkozások és munkakörök 
betűrendes listáját foglalja magában. A rendszer bevezetésének célja az volt, hogy be lehessen sorolni és 
osztályozni a foglakoztattak teljes körét munkakör és beosztás, valamint állománycsoport alapján. A FEOR 
alapvetően két tevékenységi főcsoportot állapított meg, a fizikai és a nem fizikai tevékenységeket, ezt követően 
foglalkozási főcsoportokat, azon belül pedig foglalkozási csoportokat, foglalkozásokat, illetve munkaköröket 
állapított meg. Foglalkozások egységes osztályozási rendszere I. köt. 1975. 7–15. 
159 Kovács, ács, asztalos, bádogos, kerékgyártó, cipész, szabó, üveges, borbély és fodrász, mészáros, hentes. 
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Kesziben előfordulásuk a vizsgált korszak egészében megfigyelhető, így ott a feleségek 

között már a téeszben munkát vállalók és a segédmunkások is érzékelhetően megjelennek. 

A földmunkások160, földmunkagép-kezelők161 1954-ben jelentek meg a tiszapalkonyai 

bejegyzések között, s évekkel korábban, 1950-ben a tiszakesziek között. Ez a munkalehetőség 

a két háború közötti időszakban is elérhető volt mindkét falu lakói számára (csatorna- és 

töltésépítések révén), s a gyárak, majd a város építése újabb felfutását biztosította a 

kubikosmunkának. Ez a típusú munkalehetőség egyértelműen nagyobb szerepet játszott a 

keszi házasulók között, hiszen 1949–1963 között a földművesek mögött a második 

legnépesebb csoportot alkották. A keszi kubikosok az idős palkonyaiak emlékezetében is 

megőrződtek. S. János, aki majd egy évtizeden át volt kocsmáros az 1950-es, 1960-as évek 

folyamán, kiemelte, hogy abban az időben rengeteg keszi embert ismert, akik a településeket 

összekötő gáton kerékpárral közlekedtek az építkezések helyszínéhez, s gyakran betértek a 

helyi kocsmába. Bár a két település lakói között nem jelentős számban köttettek házasságok, a 

települési kapcsolatok intenzitására és irányára jellemző adat, hogy a Palkonyára beköltöző 

házasfelek közül Polgár után Tiszakesziből érkeztek a legtöbben, összesen tizenheten. A 

szakképzetlen falusiak által is könnyen megszerezhető munkaként említhetjük még a 

segédmunkát. Népszerűségük az 1960-as évek végéig tartott (1954 és 1968 között a 

foglalkozások 23,18%-a, illetve 18,69%-a), ezt követően az egyre nagyobb arányban 

szakképesítést szerző fiatalok feltehetőleg már nem jelentkeztek segédmunkára. A 

segédmunkások leggyakrabban háztartásbeliként tevékenykedő feleséget választottak 

maguknak (arányuk a két településen szinte azonos, 63%), Palkonyán jelentős arányt 

képviseltek még a szintén segédmunkásként dolgozó feleségek (26,31%), akiknek döntő 

hányada (68,42%) más településen élt, míg Kesziben a téeszben dolgozó feleségek 

képviseltek hasonló arányt (20,37%). 

A két település között lényeges eltérés mutatkozik a téesz szerepében.162 

Tiszapalkonyán csupán egy traktorvezető és egy nyugdíjas tsz-tag szerepel a házasságot kötő 

férfiak között, ez utalhat a fiatal generáció távolmaradására a téeszektől, illetve arra is – 

függetlenül attól, hogy téeszben dolgoztak-e vagy sem –, hogy szakmát tanultak. 

Tiszakesziben viszont 1954-től folyamatosan meghatározó a jelenlétük, ötéves periódusokat 

vizsgálva az 1954–58-as 12,22%-ról a korszak végére 22,8%-ra emelkedett arányuk, s az 

1969–1973-as szakasztól, megelőzve az addig első segédmunkásokat, a legnépesebb 

                                                 
160 Kubikos, útépítő munkás, földmunkás, keszonos. 
161 Kotrómester, dömpervezető, dózervezető. 
162 Ide tartozónak tekintem az alábbi foglalkozási megnevezéseket: tsz tag, tsz-földműves, termelőszövetkezeti 
dolgozó, fogatos, traktorvezető, vontatóvezető. 
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foglalkozási csoporttá léptek elő. Feleségeik több, mint fele a háztartásbeliek közül került ki, 

több, mint negyedük pedig szintén a téesz dolgozója volt. 

A már nagyobb hozzáértést, tanfolyami végzettséget is megkívánó betanított 

segédmunkák közül a különféle gépkezelők, gépszerelők163 jelentek meg nagyobb számban. 

Legnagyobb arányukat Tiszapalkonyán az 1964–1968-as időszakban érték el, amikor is a 

házasodók harmada tartozott ide, Tiszakeszin az 1969–1973-as időszakban, ekkor a 

házasodók majdnem ötöde tartozott közéjük. Feleségeik között meghatározó a háztartásbeliek 

(38,88%, illetve 33,33%) száma, Palkonyán már jól elkülöníthető csoportot alkotnak az 

adminisztratív-irodai munkát végzők (22,22%), a segédmunkások (16,66%) és a laboránsok 

(11,11%) is, míg Kesziben a feleségek döntő arányban (41,66%) segédmunkások voltak. 

A szocialista korszakban a nehézipar munkaerő igényeinek megfelelően a modern 

gyáripari szakmák dömpingje figyelhető meg a házasulók között is. A palkonyai 

interjúalanyok visszaemlékezése alapján az 1940-es évek második felében és az 1950-es évek 

első felében született korosztály esetében egyértelműnek tűnt, hogy olyan szakmát fognak 

tanulni, amelyre igény mutatkozik az üzemek valamelyikében, a téesz és a mezőgazdasági 

munka, mint alternatíva sokáig fel sem merült. A foglalkozási szerkezetváltás 

megvalósítása/kanalizálása a szakképző intézetek feladata volt, melyek továbbtanulási 

kínálatát kezdetektől az üzemek szakember szükséglete határozta meg, s a gyárak 

propagandája – korabeli terminussal élve az üzemi toborzás – is ebbe az irányba terelte a 

továbbtanulókat. A legtöbben Miskolcon, Kazincbarcikán, később pedig Leninvárosban 

folytatták tanulmányaikat.164 Az üzemek a gyakorlati oktatás biztosítása mellett ugyanakkor 

vállalati ösztöndíjakkal is hozzájárultak a képzés sikeréhez.165 

A két település a modern ipari szakmunkák esetében is eltérő sajátosságokkal tűnik ki. 

Miközben mindkét településen növekvő jelentőségre tesznek szert a szakmunkások, az egyes 

szakmák népszerűségében különbségek érzékelhetőek.166 Tiszapalkonyán legnagyobb 

számban az 1950-es évek második felétől az ún. „vasas szakmák”167 képviselői és a 

villanyszerelők fordultak elő, míg egy-egy kőműves, festő, vízvezeték-szerelő csak az 1970-es 

                                                 
163 Turbinagépkezelő, motorkezelő, gépész, segédgépész, kazánfűtő, gépkezelő, csomagoló; motorszerelő, 
szerelő, gépszerelő. 
164 A leninvárosi iskolák sokáig jelentéktelen szerepét a kései (1960-as évek eleji) megszervezés mellett a 
buszközlekedés ritkasága és zsúfoltsága is akadályozta. 
165 A Tiszai Erőmű Vállalat 1958-ban műszerész, 1959/1960-as tanévtől lakatos, esztergályos, motortekercselő, 
villanyszerelő, 1964/65-ös tanévtől hegesztő és csőszerelő szakmák képzését indította be. A szakközépiskola 
emellett géplakatosokat, esztergályosokat, erőműgépészeket, általános gépszerelő és karbantartókat képzett. 
166 Az első világháború után a cséplőgépek elterjedésének köszönhetően már az Alföldön is megnőtt a falusi 
gépészek, géplakatosok, gépészkovácsok száma, a kisebb városokban pedig megjelentek az első műszerészek, 
villanyszerelők, ritkábban a kőművesek és a szobafestők is. PALÁDI-KOVÁCS A. 2007, 80–83. 
167 Hegesztő, lakatos, vasbetonszerelő, esztergályos, olvasztár, csőszerelő. 
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évektől kezdve jelent meg a házasulók foglalkozási bejegyzései között. 1969–1978 között a 

vasas szakmák azonban már 41,17%-ot168, az egyéb szakiparok pedig 11,76%-ot értek el. 

Ezzel szemben Tiszakesziben, bár megjelentek a „vasas” szakmák, korántsem bírtak olyan 

meghatározó szereppel (legnagyobb arányukat, 8,77%-ot 1974–1978 között érték el), mint a 

falun szolgáltató jelleggel (önállóan vagy munkaidő után) is működhető villanyszerelők, 

kőművesek, vízvezeték-szerelők, szobafestők, autószerelők, akik 1969–1973 között már a 

harmadik legnagyobb foglalkozási csoportot alkották. Választottjaik Palkonyán kb. 

ugyanolyan arányban szakképzettek, mint szakképzetlenek. Egyik oldalról az adminisztratív-

irodai munkakörben dolgozók (20%) és a laboránsok (16,66 %), másik oldalról a 

háztartásbeliek (23,33%) és a segédmunkások (10%) jelenléte meghatározó. Döntő többségük 

(80%) már nem palkonyai.169 Kesziben viszont a feleségek majdnem háromnegyede 

szakképzetlen háztartásbeli és segédmunkás volt. 

A legátfogóbb és emiatt a legproblematikusabb az értelmiség/hivatali apparátus 

megnevezés alá gyűjtött foglalkozások köre. Ide soroltam a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők (mérnökök, tanárok) vagy épp tanulmányokat folytató egyetemi, főiskolai 

hallgatók mellett a falu intézményvezetőit, a községi, járási stb. hivatalokban pozíciót 

betöltőket, valamint a fegyveres és rendészeti testületek alkalmazottait is, függetlenül attól, 

hogy a faluban vagy más településen látták el feladatukat.170 Az összevonást az alacsony 

esetszám mellett indokolja az is, hogy míg bizonyos foglalkozásokról eldönthető a felsőfokú 

végzettség megléte, addig egy hivatali pozíciót betöltő rendelkezhet akár felsőfokú 

végzettséggel is, de káderként is oda kerülhetett. Alternatív megnevezésként szóba jöhetne 

még a falusi kulturális, gazdasági, adminisztratív elitcsoport gyűjtőnév is (még ha egyes 

foglalkozások esetében vitatható is a besorolás), mindenesetre annyit feltételezhetünk e 

körről, hogy nagyobb érdekérvényesítő képességgel, kapcsolati tőkével rendelkeztek, mint 

eddig említett társaik.171 Jelenlétük mindkét település házasságkötői között folyamatos, de 

                                                 
168 A palkonyai házasulók között a vizsgált időszakban 18 géplakatos, 7 villanyszerelő, 6 hegesztő, 4 
esztergályos található. 
169 Salgótarján és Ózd vidékén az 1950–1960-as évekig az ipari szakmunkások feleségeinek nem volt kereső 
foglalkozása, a háztartást vezették, a gyermekeket nevelték. „Nagy szégyennek számított, ha egy esztergályos 
vagy más vasas feleségének dolgoznia kellett.” PALÁDI-KOVÁCS A. 2007. 185. 
170 Községi jegyző, községi bíró, községi díjnok, járási közellátási ellenőr, műszaki ellenőr, minőségi ellenőr, 
építőipari köztisztviselő, állami/hivatásos tűzoltó, M.N.B. alkalmazott, B.M dolgozó, földműves szövetkezeti 
ügyvezető, boltvezető, egyetemi hallgató. 
171 Kiss Dénes István az erdélyi falusi elit 20. századi történetét áttekintve többféle elittípust különít el (röviden 
mezőgazdasági elit, értelmiségi elit, adminisztratív elit, nem mezőgazdasági vállalkozó-elit, iparos elit), mely 
kategóriák dominanciája különbözik az egyes korszakokban, de nagy részük folyamatosan létezett. A szerző a 
80-as évekre vonatkozóan két markáns elitcsoportot különít el, az adminisztratív-gazdasági (benne az állami- és 
pártbürokrácia helyi képviselői, valamint a helyi gazdasági egységek vezetői, akik általában középfokú iskolai 
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nem számottevő. Házastársaik túlnyomó többsége háztartásbeli vagy szintén értelmiségi, 

illetve Palkonyán adminisztratív-irodai munkakörben dolgozók. 

Különösen egy falu viszonylatában nehéz eldönteni, hogy az érettséginél magasabb, de 

nem felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozások – mint a technikus – vagy az érettségit adó 

szakmák – például műszerész, vegyész, laboráns, gyógyszertári asszisztens, gépírónő – 

képviselőit értelmiséginek tekinthetjük-e az ötvenes, a hatvanas vagy a hetvenes évek változó 

körülményei között. Jelen esetben a kérdés megválaszolása nélkül külön kezeltem őket, hogy 

a gyáripari igények miatt megerősödött jelenlétüket ne fedje el egy rájuk erőltetett címke. 

Tiszapalkonyán a technikusok, művezetők a gyáripar kezdeteitől, az 1954-es évtől kezdődően 

jelennek meg a házasulók között, míg a vegyészek, műszerészek csak az 1970-es évek elejétől 

tűntek fel. Feleségeik között már csak egy háztartásbeli fordult elő, többen laboránsként vagy 

adminisztratív-irodai munkakörben dolgoztak. 

Külön csoportként említhetjük Tiszakesziben a gépkocsivezetőket (Tiszapalkonyán 

nem meghatározó a jelenlétük), akik ötéves időintervallumokat tekintve 10–12%-át képezik a 

házasságot kötő férfiaknak, feleségeik kétharmada csökkenő arányban a háztartásbeliek, téesz 

dolgozók és a segédmunkások közül került ki. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a 

bányászati lehetőséggel nem rendelkező településen a házasodók közül nyolcan is bányász 

tevékenységet folytattak, s tizenegy tősgyökeres keszi nő is (akik 90%-a háztartásbeli) 

bányász férjet választott magának. 

A férfiak átlagos életkora az első házasságkötéskor Tiszapalkonyán 25,7 év, ettől 

Tiszakeszin egy évvel alacsonyabb, 24,7 év volt. Mindkét településen az átlagos életkornál 

valamivel idősebb korban kötöttek házasságot a földművesek és a kisiparosok, Palkonyán 

rajtuk kívül a segédmunkások, míg a vasasok és a szakmunkások az átlagnál valamivel 

fiatalabban esküdtek meg. A magasabb házasságkötési életkor tehát elsősorban a vizsgált 

korszak első felére érvényes, amikor feltételezhetően az önállóságból, illetve a napszámosok, 

segédmunkások rendszertelen vagy időszakos munkaalkalmaiból kifolyólag több időt vett 

igénybe a családalapításhoz szükséges egzisztencia megteremtése, míg az alacsonyabb életkor 

a szakmunkások alkalmazotti státuszával, rendszeres fizetésével hozható összefüggésbe. 

                                                                                                                                                         
végzettséggel rendelkeztek), illetve a kulturális elitcsoportot (helyi tanárok, orvosok, ritkábban mérnökök). KISS 
D. I. 2004. 9–12. 
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1944–1978 között a megesküdő palkonyai és keszi nők többsége (67%, illetve 63%) 

háztartásbeliként lett bejegyezve – akik, tegyük hozzá, leggyakrabban a család önálló 

birtokán, vagy a téeszben és a háztájiban dolgozhattak –, 1944 és 1953 között még majdnem 

100%-ban tartoztak ide. Legnagyobb csoportként férjválasztásaikat nagy változatosság 

jellemzi, mindenféle foglalkozási csoportból, többféle településről választottak maguknak 

férjet. 

Tiszapalkonyán viszonylag korán, az 1954–1958-as periódustól jelennek meg a 

segédmunkás foglalkozású nők, jelenlétük a férfiakkal ellentétben a teljes vizsgált szakaszban 
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megfigyelhető, sőt, a legtöbben (5 fő) az utolsó, 1974–1978-as periódusban jelentek meg. 

Tiszakesziben is feltűntek a házasulók között ugyanebben az időszakban, nem túl jelentős 

arányban, azonban 1969–1973 között a cipőgyár munkaerő-szükségletéhez igazodva – a 

betanított munkásokkal és a cipőgyári szakmunkásokkal egyetemben – robbanásszerűen 

megemelkedett a létszámuk, ami a következő ötéves periódusban megduplázódott, s a 

legnépesebb foglalkozási csoporttá avatta őket. Férjnek mindkét településen (bár eltérő 

mértékben) leggyakrabban szintén segédmunkást választottak (42,10%, illetve 20,23%), de 

jelentős a vasasok (37,5%, 19,04%) aránya is, mellettük Palkonyán a gépkocsivezetők, Keszin 

a gépkezelők állnak hasonló részesedéssel a harmadik helyen. 

A téesz szerepe hasonlóképpen alakult a nőknél, mint ahogy azt a férfiaknál 

megfigyelhettük. Viszont míg a palkonyai nőknél ennek szinte nincs nyoma (csupán egy-egy 

baromfitenyésztőt és tsz-tagot jegyeztek be), addig a keszi házasságkötő nők esetében a 

téeszben való tagság és munkalehetőség az első jelentősebb alternatívát képviselte a 

háztartásbeliség mellett, 1964–1968 között a nők 38,5%-a tartozott ebbe a csoportba. 

Népszerűségét az 1972-ben helyben megalakult cipőgyárral szemben nem tudta megtartani, s 

az utolsó ötéves periódusra 4% alá esett vissza részesedése a foglalkozási szerkezetben. 

Férjválasztásaikat nagy változatosság jellemezte, markáns csoportként a téesz-dolgozók, 

segédmunkások és gépkocsivezetők emelkednek ki, akik együttesen a férjek 58,3%-át tették 

ki. 

A segédmunkával egy időben, 1954–1958 között kezdtek adminisztratív-irodai 

munkát172 ellátni a házasságot kötő nők Tiszapalkonyán, valamivel később Tiszakesziben, 

arányuk különösen Tiszakesziben emelkedőnek mondható.173 Házastársaik heterogén 

csoportot alkotnak. Palkonyán többségben vannak a közép- és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők: vasasok (30%), technikusok (15%), adminisztratív munkát végzők (15%). A 

segédmunkások és gépkocsivezetők egyaránt 10%-ot tettek ki. Kesziben egyenlő arányban 

(15,7%) szerepelnek vasasok, modern ipari szakmunkások, gépkocsivezetők és 

segédmunkások. 

A korszakban a különböző ágazatok között a kereskedelemben volt a legmagasabb a 

nők aránya, ezért hagyományosan női munkaként tekintettek rá. A pénztárosok, bolti eladók 
                                                 
172 A legtöbben postai alkalmazottként, adminisztrátorként, gépírónőként, bérelszámolóként tevékenykedtek, de 
akadt közöttük bérelszámoló és gépállomási munkaügyi előadó is. 
173 Az adminisztratív-irodai munkakörben dolgozók számának emelkedése megegyezést mutat az országos 
folyamatokkal, ugyanis az 1950-es évektől a döntéshozó és költségvetési szerveknél a tanácsrendszer kiépítése 
miatt megnövekedett az igény az adminisztratív munkák iránt. Míg a magasabb presztízzsel rendelkező központi 
szerveknél, ahol a döntések születtek a férfiak, addig a leginkább adminisztrációs feladatokat ellátó helyi 
szerveknél a nők kerültek többségbe. SCHADT M. 2003, 50. Ezzel összhangban az adminisztratív munkát ellátó 
palkonyai férfiak száma a vizsgált korszakban mindössze négy fő volt, Kesziben pedig nulla. 
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vagy italmérők jelenléte folyamatos, de épphogy érzékelhető a korszakban. Házastársaik 

változatos csoportokból kerültek ki. 

A legproblematikusabbnak és legvitathatóbbnak – akárcsak a férfiak esetében – az 

értelmiség/hivatalnok címszó alá gyűjtött foglalkozások köre bizonyult.174 Jelenlétük az 1950-

es évektől folyamatos, bár nem meghatározó. Házastársaikat legtöbben azonos foglalkozási 

csoportból választották mindkét faluban, a palkonyaiak esetében a férjek maradéka technikus 

vagy adminisztratív-irodai munkát lát el, ezek alapján egy viszonylag homogén csoportnak 

tekinthetjük őket, míg a kesziek esetében csupán annyi állapítható meg, hogy szakmunkások, 

gépkezelők és gépkocsivezetők szerepelnek házastársaik között, de segédmunkások, 

földmunkások már nem. 

A palkonyai női gépkezelők a férfiakhoz képest majd tíz évvel később, csak 1964-től 

jelennek meg a házasulók foglalkozásai között, viszont folyamatosan emelkedő létszámban. A 

TVK műanyaggyárának beindulásával – amely tipikusan női munkaerőre alapozott – 

megjelennek közöttük a fóliahegesztők és csomagolók is. Férjeik 50%-a szintén gépkezelő, 

mellettük még a vasasok képeznek némileg elkülöníthető csoportot (16,66%). Az összes női 

foglalkozási csoport közül ennek a tagjai választottak legnagyobb arányban (91,6%) 

házastársat a településen kívülről. 

A vegyipar fejlesztésével párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozott a 

laboránsok alkalmazására175, talán a vasasokhoz hasonlóan itt mutatható ki a leginkább az 

oktatási intézményeknek – a különböző gyáregységek munkaerő-szükségletéhez igazodó 

képzési profiljának köszönhetően – a női munkaerő szerkezeti sajátosságának alakulásában 

betöltött szerepe, de csak Palkonyán. A TVK vegyipari szakmunkás-utánpótlását a 

kazincbarcikai 105. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet laboráns és vegyész, majd a 

leninvárosi szakmunkásképző intézet önállósulásával a 106. számú Ipari Szakmunkásképző 

Intézet vegyipari szakmunkás, illetve 1965-től a Gimnázium és Ipari Szakközépiskola 

általános vegyész képzése biztosította. 1964–1978 között 16,49%-ot tettek ki a foglalkozási 

csoportok között, legnagyobb arányban 1969–1973 között jelentek meg, ekkor a házasodók 

több mint egyharmada űzte ezt a foglalkozást. Házastársaik között két csoport különíthető el 

markánsan: a vasasok (37,5%) és a gépkezelők (31,25%). 

A nők házasságkötési életkora a két településen fordítottan alakult a férfiaknál 

tapasztaltakhoz képest, hiszen esetükben Palkonyán Keszihez képest valamivel fiatalabban, 

                                                 
174 Tanárnő, tanítónő, óvónő, nevelő, bölcsődei gondozónő, könyvelő, postahivatal vezető, boltvezető, vb. titkár, 
műszerész, technikus, agrármérnök, főiskolai hallgató. 
175 Hasonló irányú végzettségük miatt a laboránsokhoz soroltam a házasulók között előforduló két 
gyógyszerészeti asszisztenst is. 
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21,5 évesen, Keszin 22,1 évesen kötöttek házasságot. A különböző foglalkozási csoportok 

között nem észlelhetünk lényeges eltérést, ugyanakkor – a legnagyobb számban jelen lévő 

háztartásbelieket, a valamivel idősebben férjhez menő értelmiségieket, hivatali dolgozókat és 

a Palkonyán a többiekhez képest meglepően magas életkorban, 26 évesen házasságot kötő 

kereskedelmi, vendéglátóipari alkalmazottakat leszámítva – az egyes csoportok tagjait 

önállóan szemlélve megállapítható, hogy az átlagos életkortól fiatalabban esküdtek. 
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Mint látható, 1944 és 1948 között még nincs eltérés a két falu házasságot kötőinek 

foglalkozásszerkezeti jellemzőiben. A falvak hagyományos foglalkozási szerkezetének 

megbomlása 1954–1958 között a házasulók között már érezhetően megindult: a földművesek 

aránya jelentősen csökkent, emellett megjelentek az ipartelepítéshez kapcsolódó, 

szakképzettséget nem igénylő munkakörök is, Palkonyán jellemzően a segédmunkások, 

Kesziben a kubikosok. Míg Palkonya esetében az egyes periódusok eltérő foglalkozási 

szerkezete tükrözi a falu fiatal férfi lakosságának a modern gyári munkához való adaptálódási 

folyamatát, addig Kesziben ez már nem érzékelhető ilyen egyértelműen: a téesz és a 

segédmunka határozott térnyerése mellett csupán a foglalkozási paletta bővülése állapítható 

meg. A nők mindkét településen jóval tovább őrizték a hagyományos foglalkozásszerkezeti 

jellemzőket, köztük a háztartásbeliek döntő fölénye egészen a hatvanas évek végéig 

megmaradt. Palkonyán azonban már az 1950-es évek második felétől megjelentek előbb a 

segédmunkások, majd a gépkezelők, laboránsok, akiket feltehetőleg a szomszédos gyárak 

egyike foglalkoztatott. Tiszakesziben a női foglalkozásszerkezet nagyobb egyoldalúságot 

mutat. A település méretéhez képest az 1960-as évek közepéig csupán elenyésző mértékben 

jegyeztek be bármiféle foglalkozást a feleségeknél, igaz ez az időszak adja az egyetlen női 

daruvezetőt és villanyszerelőt. A férfiakkal ellentétben a nőket jobban kötik a helyi 

adottságok, nem volt jellemző körükben sem a bejárás, sem az ingázás. A falu többségük 

számára tulajdonképpen kétféle munkahelyet tudott biztosítani, s ez tükröződik vissza a 

grafikonon is. Mint látható, erőteljes hatást Palkonyára tudott kifejteni a város, Tiszakeszin a 

megoldatlan közlekedési viszonyok, s a téesznek szánt erőteljesebb szerep miatt csak 

részlegesen fedezhető fel a város és gyárai vonzó hatása. 

 

III. 2. A foglalkozási átrétegződés egyéni megéléstörténetei 

 
A következőkben az eddig kvantitatív eszközökkel felvázolt folyamatok mögött 

szeretném az egyéni motivációkat is megvilágítani. Mivel a paraszti létből való kilépésre több 

alternatívát kínált a palkonyaiaknak város közelsége, példáim elsősorban velük kapcsolatosak. 

Piotr Sztompkának a posztkommunista átalakulás vizsgálata során megfogalmazott 

kritériumai, jellemzői176 nyomán felmerül a kérdés, hogy a fenti folyamatok – részét képezve 

a kommunizmus bevezetésének – értelmezhetők-e kulturális traumaként is. Sztompka 

kulturális traumaként határozta meg más jelenségek mellett az olyan intézmény- és 

rendszerszintű változásokat, melyekhez nem társul megfelelő kulturális háttér, hozzáértés, 

                                                 
176 SZTOMPKA, P. 2000. 
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vagy amikor a változások olyan új kulturális feltételeket követelnek meg, melyek szemben 

állnak a régi kulturális szokásokkal, tradíciókkal. Véleménye szerint hasonló hatást 

eredményez azoknak az új technológiai újításoknak a bevezetése, melyek hiányzó speciális 

képességeket, törődést, tudást követelnek meg használójuktól. Ide sorolta továbbá a 

megszokott életforma – például vidékiből városivá – átalakulását, melyhez az új élethelyzetre 

való felkészültség hiánya társul. Meglátása szerint a kulturális traumák minden ilyen esetben a 

modernizációs folyamatból vagy összetevőikből (iparosítás, demokratizálódás, technológiai 

fejlődés, urbanizáció stb.) erednek. A trauma hatását erősíti, ha a modernizáció kívülről 

érkezik, s nem belső fejlődés eredménye. 

A traumát kiváltó események természetesen társadalmanként és társadalmi 

csoportonként eltérhetnek, néhányuk egyetemes, mindenkire kiterjedő, néhányuk csupán a 

társadalom egy szegmensét érinti. Például a posztkommunista átalakulás esetében Sztompka a 

munkanélküliséget, az inflációt, a bűnözési hullámot, a szegénységet, a feszült gazdasági 

helyzetet, a hierarchia átalakulását, a politikai elit eredménytelenségét említi. A traumatizáló 

események vagy helyzetek eredményezhetik a mindennapi rutin, cselekvés vagy gondolkodás 

megszokott módjának megváltozását, gyakran drámai módon megváltoztathatják az emberek 

életvilágát. Fentiek jegyében a magángazdálkodás ellehetetlenítését, az erőszakos téesz-

szervezést, s a kollektivizálással járó tulajdonfosztást tekinthetjük olyan traumakiváltó 

tényezőként, mely – az általam vizsgált esetben tehát – egy sajátos helyszínen a paraszti 

lakosság hirtelen és nagyarányú foglalkozási átrétegződésével járt együtt. 

Idősebb interjúalanyaim különböző családi háttérrel rendelkeztek, volt köztük 

tehetősebb gazda, középparaszt és szegény zsellérember gyermeke egyaránt. A gyermekeket 

szocializációjuk során a paraszti munkára nevelték, kiskoruktól kezdve a szülőkkel együtt 

tartottak a határba dolgozni, ismerkedtek a növényekkel, a munkafolyamatokkal. A kötelező 

elemi vagy általános iskola elvégzése után többeknél felmerült az igény – saját vagy szülői 

elhatározásból, illetve tanítói biztatásra – a továbbtanulásra, ám annak realizálódása a női 

interjúalanyoknál teljesen elmaradt, és a férfiak is csak több-kevesebb eredménnyel folytattak 

közép- vagy felsőfokú tanulmányokat. A sikertelenséget az interjúalanyok általában a 

kedvezőtlen gazdasági és politikai helyzettel magyarázták, mely éppúgy jelenthette a 

továbbtanulásra kiszemelt intézmény (például egyházi gimnázium) korábbi pozíciójának, 

presztízsének megváltozását, a tervezett szakma (gazdatiszt) elavulását, illetve a föld 

megműveléséhez minden családtag, így a gyerekek munkájának szükségességét is. A 

továbbtanulási szándékokból és vágyakból (pl. tanítónő, gazdatiszt, asztalos) látható, hogy 

azok teljesen megfelelnek a háború előtti falusi mobilitási lehetőségeknek. Az évszázados 
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minta élt tovább a szülők, tanítók és általuk a gyerekek pályaválasztási terveiben, ám a 

rendszerváltás érvénytelenítette a korábban bevált mobilizációs formákat, s az általában 

sikertelen kilépési törekvéseket automatikusan követte a paraszti munka folytatása. Többnyire 

friss házasként, önálló gazdaként, piacra termelve próbálták gyarapítani a földtulajdonukat. 

Az 1945-ös földosztással megnövekedett földállomány többük számára elegendőnek 

bizonyult a boldoguláshoz. A háborút követő „cserevilág” letűnése után sikeres árutermelésbe 

kezdtek: a hagyományos piaci kapcsolatok Polgárra irányultak, de ebben az időszakban már 

Miskolc tűnt jövedelmezőbbnek, ahol a városi, tehetősebb vásárlóréteg többféle terméket is 

felvásárolt. Ezt az időszakot többen is életük sikeres fejezeteként ábrázolták. 

Az egyre keményebb feltételek közepette folytatható magángazdálkodás mellett az 

1950-es években már új alternatívákkal is „bővült” a korábban többnyire egyívű paraszti 

életpálya: beléphettek a téeszekbe vagy munkát vállalhattak a gyárak építésénél. 

Tiszapalkonyán a háború előtt nem volt általános a falun kívüli munkavállalás. Ahogy L. 

Ferenc megfogalmazta: „Palkonya nem volt olyan csavargó”.177 A szegényebb családok 

summás munkára ugyan eljártak az emődi uradalomba, de Miskolcon már ritkábban vállaltak 

munkát. Aki a miskolci vasgyárban talált magának munkát, az gyakran ott is telepedett le. 

Bár 1953-ban Tiszapalkonya közvetlen közelében, a palkonyai határban kezdődött 

meg az építkezés, mégis azt emelik ki a visszaemlékezések, hogy a munkások többsége – a 

rosszabb birtokstruktúrával rendelkező, és ezért mobilabb – Polgár lakói közül került ki. Az 

ekkor még elsősorban magángazdálkodást folytató férfiakkal kapcsolatban említették, hogy 

többen vállaltak vagonpakolást a téli hónapokban, illetve hétvégenként. L. Ferenc úgy 

emlékezett vissza a kezdeti időszakra, hogy állandó munkát azok tudtak kapni, akik 

valamilyen szakmával rendelkeztek, például ácsok, kovácsok, asztalosok vagy traktorosok 

voltak. 

A női munkalehetőséget interjúalanyaim nagyon korlátozottnak ábrázolták, a 

visszaemlékezések szerint elsősorban takarítónőként tudtak elhelyezkedni a nők. Az általános 

vélekedést némiképp módosítja R. Lászlóné esete, aki az erőmű építési munkálataiban fizikai 

munkásként vett részt. P. Andrásné pedig tizennyolc évesen – más palkonyaiakkal és 

környékbeli lányokkal együtt – az erőmű dolgozóinak, a barakkok lakóinak ellátását biztosító 

bolt alkalmazottja lett. 

 Az időszakos munkavállalást a téeszszervezés felgyorsulásával, s az egyéni 

gazdálkodási lehetőség megnehezítésével párhuzamosan többen állandó munkahelyre 

                                                 
177 Interjú L. Ferenccel. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 27. 
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cserélték fel, a munka megszerzésében gyakran segítségükre volt egy az erőműben dolgozó 

ismerősük. Ugyanakkor L. Ferenc esete is mutatja, hogy az ipari munkavállalás nem mindenki 

számára bizonyult elérhetőnek: „elmentem dolgozni az erőműhöz, kirúgtak bennünket, mert 

akkor szervezték a téeszt és mondták, hogy menjünk a téeszbe dolgozni. Mert kevés volt a téesz 

munkás. […] a tanácson a pártbizottság B. J. volt a izé [vb. elnök – I. Á. L.], ezek 

megtámadták, voltunk ott hatan vagy heten, hogy a mezőgazdaságból, akkor alakult a téesz, 

és mi a mezőgazdaságból elmentünk az iparba dolgozni. És megtámadták a vállalatot, hogy 

azokat az embereket engedjék el. És így elengedtek bennünket.”.178 K. Istvánné – indulattal is 

fűtött visszaemlékezésében – ugyanezzel az esettel kapcsolatban a vagyon okozta 

különbségeket emelte ki: „Akkor be kellett menni, erőszakkal, akinek sok földje volt, akinek 

nem volt, azokat nem erőszakolták be a téeszbe, akinek nem volt földje, azt nem is izélték, 

mehetett iparba, meg ahova akart oda, akinek földje volt, az én uram mán akkor erőműbe 

dolgozott, hazahozták, hogy meg kell dolgozni [a földet – I. Á. L.], hazahozták 

traktorosnak.”.179 A fenti eset nem csak helyi, hanem országos szinten elterjedt jelenség volt, 

amiről a Szabad Föld szerkesztőségébe, illetve a Magyar Rádió és Televízió levelezési 

rovatához beérkezett levelek is tájékoztatnak.180 Miként a levelekről 1961 márciusában 

készített, a Szabad Föld főszerkesztője által az MSZMP mezőgazdasági osztályvezetőjéhez 

megküldött feljegyzés kiemelte: „Leggyakoribb az olyan panasz, melyben a levél írója vagy 

azt kifogásolja, hogy nem kap igazolást elhelyezkedéséhez, vagy pedig, hogy jelenlegi 

munkahelyéről elküldik, mert a tsz-től, a községből érkezett kikérő levél.”181 Az igazolás-

elbocsátás, illetve kétlakiak címszó alá rendezett levelekben elpanaszolt hatalmi presszió 

                                                 
178 Interjú L. Ferenccel. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 27. 
179 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 19. 
180 Jelentés a Szabad Föld szerkesztőségéhez érkezett levelekről, 1961. március 15.; Magyar Rádió és Televízió 
levelezési rovata által készített feljegyzés a téeszek zárszámadásával foglalkozó levelek tartalmáról, 1961. július 
12.  MOL M-KS-288. f. 28/1961/2. ő. e. 
181 Néhány példa a panaszlevelekből: „Mostoha apám beteg, nem bír dolgozni, a héttagú család miatt kénytelen 
voltam elmenni a bányába. Fel is vettek, már dolgozni járok, de a tanácselnök nem ad igazolást. A volt tsz-elnök 
azonban, aki velem együtt jött a bányába, kapott a tanácstól igazolást.” /Kupa, Borsod megye/; „1949 óta 
traktoros szakmában dolgozom, jelenleg az állami gazdaságban. Szüleim 5 hold földdel beléptek a 
termelőszövetkezetbe. Az apám tavaly meghalt, helyébe a nővérem lépett. A termelőszövetkezetnek nem elég az 
anyám és a nővérem munkája, engem is haza akarnak hozni a munkahelyemről. Ha a termelőszövetkezet 
hazahozna, nem tudnám elvégezni a gépipari technikumot és a szakmám is megszakadna, mert gépet nem tudnak 
számomra biztosítani.” /Szemere, Borsod megye/; A Magyar Rádió és Televízió összefoglalásában kiemelte, 
hogy bár a téesz-tag családtagjai máshol dolgoznak, „nem tudnak a közösben dolgozni, mégis ezért a tsz. tagot 
büntetik. Nem tsz tagra /családtagra/ is kötelezően mérik ki a földterület megművelését.” A nyomásgyakorlás 
alábbi példája a helyi hatalmi viszonyok, összefonódások világába is betekintést ad: „...férjem már 1936 óta a 
[borsodnádasdi – I. Á. L.] Lemezgyárban dolgozik és a községi tanács utasítására a férjem felettese azt jelentette 
ki, hogy addig nem jöhet dolgozni, amíg engem meg nem agitál a belépésre.” Az MSZMP Ózdi Járási Bizottsága 
vizsgálatában nem tagadta a vádakat, csupán finomított rajta: „Ami pedig azt illeti, hogy őt kényszerítették vagy a 
férjét hazaküldték az üzemből – nem így áll, hanem megmondták neki: agitálja meg a feleségét. Ez valóban 
megtörtént.” A levéltípus bővebb elemzését lásd: Ö. KOVÁCS J. 2012. 370–382. 
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okaiként említhetjük meg a téeszek egyre jelentősebb munkaerő-problémáját, az idősek és a 

nők felülreprezentáltságát, valamint az 1958-tól zajló harmadik kollektivizálási kampány 

szervezői által követett irányelvet, mely szerint a korábbiaktól eltérően elsőként a falvak 

módosabb gazdáit próbálták belépésre bírni, remélve, hogy mások is követik majd 

példájukat.182 

Az interjúk során kérdéseim egy része arra vonatkozott, hogy milyen indokok 

játszottak szerepet a mezőgazdasági és az ipari/kereskedelmi munka melletti 

elköteleződésükben, továbbá arra kértem az interjúalanyokat, hogy hasonlítsák össze a 

különböző munkaterületeket.183 A mezőgazdasági munkától való elszakadás indokai között 

legtöbben természetesen a téesszel kapcsolatos félelmeiket, elsősorban a bizonytalan 

jövedelmi viszonyokat emelték ki. L. Ferenc a rendszertelen és alacsony fizetés miatt döntött 

inkább az erőmű mellett: „Hát mert a téesztől mindenki félt. Mit keresek ott, semmit jóformán, 

hiába dolgoztak, a vállalatnál meg adtak rendes fizetést, minden hónapban. Volt előleg, meg 

volt tiszta fizetés.”184 Mások a földmunkától való elvágyódás fő motiváló erejének a 

munkakörülményeket, a télen-nyáron, esőben-sárban folytatott szakadatlan munkát tekintették. 

Sz. Sándor elhunyt felesége téesztől való idegenkedésének okát a kollektívában (brigádban) 

végzett munkában jelölte meg. „Ő, ő nem akarta magát, már inkább így érthető a dolog, hogy 

ő nem akarta magát senkivel lejáratni, hogy hát az ő munkáját azért ne nézzék semmibe, hogy 

a másik nem csinál semmit”.185 L. Ferenc is idegenkedett a brigádmunkától, pedig 

brigádvezetőnek szánták a téeszben: „Hát miért, nem szeretek én parancsolni, inkább 

megcsinálom magam.”186 Az utóbb említett indokot, azaz az önálló munkavégzés iránti 

vágyat a leggyakrabban a gyári és a mezőgazdasági munka összevetésekor emlegették az 

interjúalanyok. Az önálló gazdák családi keretek között művelték meg a földet, mely 

mindenképpen különbözött a gyárban megismert főnök-beosztott kapcsolattól. S. János, aki 

hosszú ideig magángazdálkodó, majd kocsmáros volt, a következőkkel magyarázta félelmét 

az ipari munkától: „Féltem, mert ugye volt, hozzá voltam szokva, hogy magam irányítsam 

saját magamat. Érted, nem szerettem azt, hogy nekem parancsoltak. Valami miatt úgy 

                                                 
182 VARGA Zs. 2009. 239–243. és Ö. KOVÁCS J. 2009. 46–47. 
183 A Gyenes Antal által megfogalmazott, majd Jávor Kata által tovább árnyalt „paraszt” és „munkás” mentalitás 
közti különbségek egy részét az interjúalanyok is említették. A paraszt mentalitás jellemzői: nagyobb 
önállóságra törekvés, alaposság, előrelátás, mások általi irányítottság nehéz elfogadása; a munkás mentalitás 
jellemzői: könnyedebb életfelfogás, nagyobb mozgékonyság, jobb alkalmazkodóképesség, csekélyebb 
felelősségérzet. JÁVOR K. – MOLNÁR M. – SZABÓ P. – SÁRKÁNY M. 2000. 984–985. és JÁVOR K. 1978: 315–
324. 
184 Interjú L. Ferenccel. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 27. 
185 Interjú Sz. Sándorral. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 22. 
186 Interjú L. Ferenccel. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 27. 
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irtóztam.”187 Sz. Sándor a téesz állatgondozójaként lett elismert a téeszben, munkáját 

kitüntetésekkel is jutalmazták: „Én jó, hogy egyedül dolgoztam, de én nekem a téeszben, én 

megtaláltam a számításomat. Szóval hogy is mondjam, ha úgy tetszik, akármelyik ipari 

munkásnál többet kerestem. Mutassa jelenleg a nyugdíjam is […] Nekem saját lovam volt 

ottan […] Annyi adagot kértem, annyit étettem, amennyit én úgy éreztem, hogy szükséges. 

Annyi takarmányt vittem, én önellátó voltam.”188 A kisgyermekes anyák, mint R. Lászlóné 

vagy K. Istvánné számára a téesz munkarendje, a szabadabb időbeosztás bizonyult vonzónak. 

A mezőgazdaságból az iparba átnyergelő parasztokkal kapcsolatban a korabeli sajtó 

gyakran hangoztatta a tudatlanságot, „együgyűséget”. A helyi vállalatok tanfolyamokat 

szerveztek képzésükre, de többen az itt dolgozó külföldi szakemberektől tanulták meg a 

szakmai fogásokat. Nem meglepő módon egyáltalán nem említették a munka elsajátításának, 

megértésének nehézségeit, vagy legalábbis nem az újságra jellemző kontextusban. Az új 

munkakultúra alkalmazása kapcsán inkább a felelősséget emelték ki, és azt, hogy milyen 

ügyesen tudták ellátni a munkájukat. Érdekes megfigyelni, hogy a fizikai erőnlétet igénylő 

földmunkához képest többen a folyamatos szellemi koncentrációt, annak megerőltető jellegét 

emelik ki különbségként, legyen szó bolti, turbinagépészi vagy kocsmárosi foglalkozásról. 

Hosszú éveken át űzött foglalkozásuk identitásuk meghatározó elemévé vált.189 K. 

Istvánné számára például korábban többször emlegette jómódú gazda identitása stabil eleme, 

mely a múlt eseményeihez könnyen aktivizálódó értelmezési keretet kínál. Többször változó 

munkahelyei, foglalkozásai is részei önképének, talán a boltos identitása tűnik a 

legerőteljesebbnek, míg a téeszben földműveléssel eltöltött időszakot kezeli a leginkább 

távolságtartással:     : „Ó, hát a földdel én nem dógóztam mán én akkor, csak most alakultam 

én vissza, mikor nyugdíj[as lettem], hát én már nem dógoztam fődet, én iparba dógoztam. Én, 

én bótos vótam 15 évig. Én csak addig vótam kint a határba, míg, míg az uram élt, mert ő 

traktoros lett, oszt kimértek fődet, hogy akkor nekem meg muszáj vót bedógozni 

családtagként.”190 A háborúban édesapját fiatalon elvesztő, a néhány hold családi föld 

megművelése mellett már gyerekkorában is napszámos munkát vállaló P. Andrásné számára a 

két munkakultúra „versenyében” a bolti munkája révén kivívott tekintély a döntő tényező:  

„Azért az másabb volt, aki iparban dolgozott, mint aki paraszt volt. A parasztot mindig 

                                                 
187 Interjú S. Jánossal és S. Jánosnéval. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 11. 
188 Interjú Sz. Sándorral. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 22. 
189 Az egyes foglalkozások ipari, gyári, kereskedelmi, szolgáltatóipari megnevezése nem mutat 
következetességet. A gyári szót mind az interjúalanyok, mind az interjúkészítő gyakran az ipari szó 
szinonimájaként használta. A boltosok nem használták magukra a kereskedő szót, viszont többször ipari 
munkásként definiálták magukat. 
190 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2005 augusztus 19. 
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lenézték. […] Én szerintem megkóstoltam mind a kettőt […] és akkor én csak azt mondom, 

hogy a bolthoz ragaszkodok, nem a földmunkához, mert azért csak másabb, az ipar az, több 

tekintélye van annak én is magamba úgy éreztem, hogy többre vagyok képes, mint a kapálás”. 

Első munkahelyén, az erőmű boltjában eltöltött időszakot tekintette élete csúcspontjának: „ez 

volt a legfényesebb az életemben”. Az új közegben megtapasztalt kulturális hatások nyomán 

érezte úgy, hogy maga mögött hagyta a paraszti életet: „A kis parasztlányból lett egy úrilány. 

Valódi úrilány voltam, mert nagy bálok is voltak odakint, meg színház is volt. Akkor láttam 

először a Németh Marikát, a csárdáskirálynőt. Az erőműnek volt egy nagy kultúrterme. Akkor 

azt mondta ott egy fodrász […] Julika, most jön a színház, vágjuk le a haját. Ó, mondom, hát 

akkor engemet se Oszláron, se Palkonyán nem volt még senkinek rövid haja. […] És sokszor 

kijártunk ide a bálba az erőműnél. És akkor azt mondja, vágjuk le a haját, hát rábeszélt, olyan 

szépen megcsinálta, itt hullámos volt, nem ilyen volt a hajam, mindig szép volt a hajam. Hát 

magamra volt gondom, este hazamentünk, megfürödtünk, beraktam ilyen csipesszel és akkor 

gyönyörűen hullámosan állt.” 191 M. Lajosné – a szülei által otthon marasztalt gazdaleány – is 

kihangsúlyozta, hogy azok jártak csinosan, akik önállóan kerestek, mert azok fizetésük egy 

részét magukra költhették. A hajviselet kapcsán is kiemelte, hogy míg korábban a két ágba 

vagy koszorúba font haj volt az általános, addig később „aki már dolgozott, annak mán le volt 

vágva. Már daueres haja volt.”192 A csinos, divatos öltözködési lehetőség, s az ezt biztosító 

tiszta munkakörnyezet fontos tényezőnek tűnik az ipari munka paraszti fölé pozicionálásakor. 

A gazdálkodást a téeszben és a háztájiban folytató interjúalanyok tisztában voltak a 

paraszti munka devalválódásával. Az állatgondozó Sz. Sándor szerint „lealacsonyít ez a 

szakma, bárhogy is szereted az állatokat.”193 Ugyanakkor meglelték benne a maguk örömét, 

mint L. Ferenc, aki az iparba tett kiruccanása után választotta magának a gazdálkodási 

lehetőséget is biztosító gátőri foglalkozást. „Csuda szép magánélet a tanyasi. Ott, ha kimegy 

az ember az udvarra, széjjel nézünk, ott jön egy… csirke, egy tyúk, amott megint egy banda 

csirke meg tyúk, meg egy banda kiskacsa az anyjával. Mindig ez volt. Disznóm olyan volt, 

hogy szóltam neki, gyere ki, Turcsinak hívták az egyiket, meg Szöcsi. Kötél volt a nyakába, 

kinyitottam az ólajtót, na gyertek, jöttek utánam, karó le volt verve, rátettem a láncot, az is 

úgy legelt, mint a tehenek. Csak a vizet kellett neki odavinni.”194 A két különböző 

munkaforma értékelését nehéz összevetni, hiszen az interjúalanyok egészen más jellegű 

érvelést használnak az egyikkel és másikkal kapcsolatban is. Amíg az ipari munka 

                                                 
191 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2005 augusztus 2. 
192 Interjú M. Lajosnéval. Tiszapalkonya, 2005 szeptember 7. 
193 Interjú Sz. Sándorral. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 22. 
194 Interjú L. Ferenccel. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 27. 
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pozitívumait a munkakörülmények mellett a társadalmi emelkedést igazoló külsőségek, az 

életforma megváltozása jelenti, addig a paraszti gazdálkodás szépségeit az önállóság és 

természet-közeliség nyújtja. 

Abból a feltevésből indultam ki, hogy az önálló gazdálkodás feltételeinek 

megnehezítése, valamint a kollektivizálás következtében előállott helyzetet értelmezhetjük 

kulturális traumaként, mely a parasztság szélesebb rétegeit valamilyen formában érintette. 

Láthattuk, hogy a korábban alkalmazott életvezetési mintáik érvényüket vesztették, a 

kulturális trauma kezelése során alkalmazott innovatív stratégiák azonban hozzájárultak az új 

kulturális komplexitás konszolidációjához. A foglalkozás megváltoztatásával az új rendszer 

keretei között többnyire sikeresen próbálták meg személyes helyzetüket újrapozícionálni. 
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IV. A FALUVILLAMOSÍTÁS ÉS HÁZTARTÁSI KÖVETKEZMÉNYEI 
 

Ha visszatekintünk a 19–20. század jelentős részére, gondolatainkban az 

elektromosság, illetve a villamosság mint a haladás és az újdonság megtestesítője jelenik meg. 

Beata Binder szerint mindez kifejezi a természethez való újfajta viszonyulást, lehetővé teszi a 

gyártási eljárások továbbfejlesztését, sok tekintetben a társadalmat átalakító folyamatok 

motorja. Az új technika megítélése azonban a kortársak számára nem volt ilyen egyértelmű. 

Fogadtatását tekintve Binder kétféle magatartást különített el: amíg a villamos berendezéseket 

és készülékeket a villamosítás szószólói a társadalmi előrelépés garanciájaként állították be, 

amely jobb életkörülményeket képes megteremteni, addig mások szemében azok egy nem 

kívánatos társadalmi változás eldologiasodott jelei voltak, amelyek a régi értékrendet és 

életmódot alapjaiban kérdőjelezték meg. Az értékítélettől függetlenül azonban az 

elektromosság mindkét értelmezésben a modernizálás jelképe volt.195 

A villamos berendezések iránti fogyasztói fogadókészséget vizsgálva sokáig 

hangsúlyos eleme volt a kutatásoknak, hogy ezek iránt a termékek iránt nincs „társadalmi 

igény”, azt mesterségesen gerjesztette az ipar. Tegyük hozzá, kezdetben ez minden bizonnyal 

így is volt. Ennek a szemléletnek a meggyökeresedését erősítette, hogy a fogyasztói oldal 

vizsgálata sokáig marginális jelentőséggel bírt, a technológia-, technikatörténeti kutatások 

elsősorban inkább a mérnökök, tervezők és a gyártók közösségére összpontosultak.196 Ruth 

Shwartz Cowan történész a technológiai újítások elterjedésének, egy-egy termék sikerének 

vagy bukásának vizsgálata kapcsán felhívta a figyelmet a fogyasztói nézőpont vizsgálatának 

szükségességére is. Úgy látja, hogy a fogyasztó a társadalmi kapcsolatok hálózatába 

ágyazódott, s e helyzete irányítja és korlátozza a versengő technológiákkal kapcsolatos 

döntése meghozatalában. Schwartz Cowan nem csupán ennek a hálózatnak a középpontjába 

helyezi vizsgálatában a fogyasztót, hanem e szélesebb kontextust – amelyben a döntés 

születik – a fogyasztó nézőpontjából elemzi, kikerülve ezzel az olyan egysíkú magyarázatok 

lehetőségét, amelyek egy-egy termék elutasítását a háziasszonyok irracionális fogyasztói 

magatartásával indokolták.197 E szemlélet következményeképp számos kutató fordította 

figyelmét a fogyasztók felé, megmutatva, hogy az állandósult és társadalmilag rögzült 

technológiai megoldások hogyan változtak meg a barkácsoló, az elégedetlen, önfejű vagy 

ellenálló fogyasztók hatására. 

                                                 
195 BINDER, B. 1999. 11–12. 
196 Erről bővebben BINDER B. 1999. 14–17., 25.; GERMUSKA P. 2010. 88–96. 
197 SCHWARTZ COWAN, R. 1987. 261–280. 
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A hálózatos modell további szereplők és intézmények (például kormányzat, 

nagykereskedelem, üzletláncok, szakszervezetek, női egyesületek, fogyasztói ligák) meglétét 

feltételezi, amelyek közvetítő szerepet töltöttek be a gyártó és a fogyasztó között. A közvetítői 

funkcióra fókuszáló kutatások egy-egy új termék, technológia bevezetése kapcsán általában 

három terület – állam, piac, civil társadalom – dinamikáját, kölcsönhatását, közvetítői 

gyakorlatát (pl. törvényi szabályozások, lobbi tevékenység, tesztlaboratóriumok működtetése, 

piackutatás) vizsgálják. Ennek a többszólamúságnak a sajátos szűkülését figyelhetjük meg a 

kommunista és szocialista rendszer keretei között, ahol a technológiai fejlesztések állami 

beruházásként valósultak meg, a gyártás és a fogyasztás közötti közvetítést az államapparátus 

keretein belül oldották meg, s eközben az egyéni fogyasztás alternatívájaként a kollektív 

fogyasztást erőltették. A tervutasítás és a hiánygazdaság rendszerében egy új technológia 

elsajátításakor a fogyasztók szerepe elsősorban az adaptációra és az alternatív megoldások 

alkalmazására szűkült.198 E fejezetben a két pólus (állam és fogyasztók) együttes vizsgálatára 

teszek kísérletet. 

IV. 1. „A kommunizmus egyenlő szovjet hatalom + az egész ország villamosítása” 
 

A magyarországi villamosítás kezdetei figyelemreméltók: 1884-ben Temesvár volt az 

első európai város, ahol teljesen kiépítették a közvilágítást, 1909-ben pedig már Budapest 

belső kerületei is rendelkeztek villanyvilágítással.199 A Horthy-korszakban a mezővárosok 

mellett már a nagyobb falvakba is eljutott a villany. 1949-ben a lakások 46%-ába volt 

bevezetve a villany, s ez az arány 1960-ban 73,8%-ra emelkedett.200 A falvak villamosítása 

1963-ban befejeződött, s már csak a külterületi népesség maradt ki az áramellátásból, 

ugyanakkor az elektromos hálózatra kötött falvak lakásai közül sok nem volt rácsatlakozva a 

villamoshálózatra. 

A szocialista iparosítás éveiben igen nagy erőfeszítésbe került a növekvő 

villamosenergia-igények kielégítése. Az iparosítás erőltetése miatt a kereslet gyorsabban 

növekedett, mint az erőműi kapacitás, ennek következtében fogyasztói korlátozásra is sor 

került. A teljesítménymérleg tartós egyensúlyát 1954-re sikerült megteremteni: ennek 

fenntartását új erőművek (Mátravidéki Erőmű, Dunai Vasmű Erőműve, inotai November 7. 

Hőerőmű, Borsodi Hőerőmű, Tiszapalkonyai Hőerőmű, Tiszalöki Vízerőmű, Pécsi Hőerőmű, 

                                                 
198 OLDENZIEL, R. – DE LA BRUHÈZE, A. A. – DE WIT, O. é. n. 21–25. Ruth Oldenziel és társai Ruth Schwartz 
Cowan kulcsfogalmának (consumption junction) továbbfejlesztésére építették megközelítésüket (mediation 
junction). 
199 KÓSA L. 2006. 396. 
200 A statisztikai adatok forrása: VALUCH T. 2002. 296. 
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Ajkai Hőerőmű, Oroszlányi Hőerőmű, majd az 1970-es évek végén üzembe helyezett Paksi 

Atomerőmű) létesítésével tudták biztosítani. 1963-ig – az Országos Tervhivatal közleménye 

szerint201 – évente 120 falut kapcsoltak be a villamoshálózatba. 

A politikai vezetés a településpolitikát és -fejlesztést is a radikális társadalom-

átalakítás egyik eszközének tartotta. A tervezett életmódváltáshoz és életszínvonal 

emelkedéshez, a falu és város közötti különbségek csökkentéséhez elengedhetetlen volt a 

közművesítés, ezen belül kiemelten a villamosítás. Bár a vidék villamosítását a két háború 

között is fontos feladatként határozták meg (az a falut bekapcsolja az ipari élet 

vérkeringésébe, a lakosságnak jobb bevételt és életmódot biztosíthat, kiviszi a magyar 

mérnököt a falvakba), a megvalósítást és ütemezést a háború után éles kontrasztba állították a 

szocialista modernizációval: „A kapitalisták azokat a falvakat villamosították, ahol a sűrű 

lakosságszám és a gazdag fogyasztói rétegek biztosították a hasznot és az energiabázistól való 

kis távolság pedig a szükséges beruházási összeget tartotta alacsonyan. […] Mi a villamosítást 

nem az áramelosztóknál mutatkozó haszon alapján tervezzük, […] hanem a dolgozó érdeke, a 

népgazdaság érdeke vezet bennünket.”202 Lenin útmutatásának megfelelően az összes falu 

villamosítását tervbe vették. 

Ezzel párhuzamosan a felvilágosításra is hangsúlyt helyezett az állam, hiszen meg 

kellett értetni a falusi lakossággal a villamos energia mibenlétét, és ismertetni széleskörű 

felhasználási lehetőségeit az otthonokban és a mezőgazdaságban egyaránt. Az eredményes 

agitációs és propagandamunkához például Villamosítás a kolhozokban címmel útmutató 

füzetet és hozzá kapcsolódó diafilmet készítettek 1952-ben.203 Az előadás-tervezet a falusi 

hallgatóközönség számára kívánta megvilágítani a villamosság mezőgazdasági alkalmazási 

körét. Az útmutató az előadást a parasztok mindennapi életéből kiragadott példák segítségével 

kívánta eredményesebbé tenni. A mezőgazdasági villamosítás előnyeit három területen 

demonstrálták: a világítás, a hajtóerő és a melegfejlesztés. A példák a munka könnyebbedését, 

az élő (emberi, állati) erő gépekkel való felváltását szemléltették. A falusi lakosság elé 

mintaként állított szovjet kolhoz tagjai a mezőgazdasági munka gépesítésével nemcsak saját 

terheiket könnyítik meg, hanem hozzájárulnak a kolhoz termelékenységének növekedéséhez, 

s ezáltal saját jövedelmük emelkedéséhez. A villamosítással otthonukban komfortosabb 

életkörülményeket tudnak kialakítani, szórakozási, tanulási, művelődési lehetőségeik is 

                                                 
201 OSZTROVSZKY Gy. Népszabadság, 1963. augusztus 19. 6. 
202 GESZTI P. O. 1951. 30. 
203 GREGOR A. 1952. 
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kibővülnek. A sajtó ennek megfelelően gyakran úgy írt a villanyról, hogy az „a kultúrát hozó 

fény”.204 

A villamosítás előnyeinek megítélése nagyon hasonló volt tíz évvel később is. Az 

utolsó falu (Aporliget) villamosítása205 a Népszabadság hasábjain számvetésre késztette az 

Országos Tervhivatal elnökhelyettesét, Osztrovszky Györgyöt. „Mert mit is jelent a 

villamosenergia a falvakban?” – teszi fel a kérdést a szerző. „Tanulási lehetőséget, 

eredményesebb munkát, egészségügyi berendezéseket, szórakozási lehetőségeket, vagyis 

kulturáltabb, szebb életet, a falu közeledését a városhoz, iparosítást, fejlettebb 

mezőgazdaságot, és mindent, amire a népnek oly nagyon szüksége volt és van.” Később az 

egészség–kultúra–korszerűbb gazdálkodás hármasában sűríti össze a villamosítás 

legfontosabb hatását, melyhez azonban Osztrovszky szerint a falu lakosságának igényeiben is 

fel kell nőnie.206 

 Az interjúalanyok villamossággal kapcsolatos első tapasztalatai a világításra 

korlátozódtak.207 A falvakból ritkán kimozduló asszonyok a település villamosításakor 

találkoztak először a villannyal, míg mások például a megyeszékhelyen szolgálva, ott 

tanulmányokat folytatva már korábban megismerkedtek vele. Bár Tiszapalkonyát csak 1954-

ben kapcsolták a hálózatba, O. Mihály visszaemlékezése szerint korábbi csatlakozásra 

számítva már a háború előtt többen – elsősorban iparosok és jobb módúak – megcsinálták a 

ház belső vezetékelését.208 „Volt itt a faluba egy olyan ember, aki villamosszerelő volt, 

Pestről vagy Pest környékiről került ide, úgy nősült be a C. bácsi, és ő több helyen elmondta 

az egészet, hogy hogy, ő először is saját magának, meg több helyen, tehát ez a belső szerelés 

az annyibúl állt, hogy a tetőtartót, meg akkor a belső vezetékeket, elosztókat, konnektorokat, 

lámpahelyeket, kapcsolókat előkészítették, tehát a belső szerelést elvégezték annyira, hogy 

már csak a hálózatról rá lehessen majd kötni a villamos betáplálást.”209 Tiszakeszi esetében 

                                                 
204 Az 1948-as filmhíradó-termésből említhető például a századik faluként villamosított Látrányról vagy Gyálról 
közölt tudósítás. A gyáli beszámolóban elhangzott szöveg – „Fény és kultúra terjed falvainkban a villamosítás 
nyomában. A lakások ócska petróleumlámpáját felváltja az egészséges fehér fényű villanylámpa.” – illusztrálását 
egy rádió mellett, villanyfényben újságot olvasó paraszt bácsi képével zárják. Villanyáram Látrányban. 1948.; 
Bevezették a villanyt Gyál községben. 1948. 
205 Bár Aporliget emblematikus községgé vált a villamosítás befejezése révén, ugyanakkor vezették be négy 
szabolcsi községben (Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírderzs, Tiszatelek) is a villanyt. SZENES S. Népszabadság, 
1963. augusztus 18. 3. 
206 OSZTROVSZKY Gy. Népszabadság, 1963. augusztus 19. 6. 
207 Itt szeretném megköszönni Benedek Krisztina néprajzkutatónak, hogy felhasználhattam a falvak 
villamosításával kapcsolatban összeállított kérdőívét. 
208 Az iparosok, különösen a helyi szabó, valamint a tanító élenjáró szerepét az ún. Auer-égő használatában is 
kiemelte. Tulajdonosaik bálok, előadások, vallásos esték alkalmával a falu rendelkezésére bocsátották azokat. 
(Az Auer-égőben színtelen Bunsen-láng hevített fel egy izzó anyaggal átitatott ún. harisnyát. A fényerősség és a 
tisztaság tekintetében vetekedett az elektromos izzólámpával.) 
209 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. november. 15. 
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fellelhetők voltak az 1958-as villamosítással kapcsolatos tanácsi és vb. iratok. Eszerint a 

község lakossága önkéntes pénzbeli felajánlással járult hozzá a villamosításhoz, ami nagyon 

gyenge eredményt mutatott, ezért a falu vezetése a pénzösszeg kivetésében látta a megoldást. 

Bár az előzetes felmérések szerint a falu lakóinak mintegy háromnegyede be kívánta vezetni a 

villanyt, nem hittek abban, hogy meg is fog valósulni, s szerették volna tudni, hogy mekkora 

költséggel jár a falunak mindez. Az őszi időszakra kitűzött villamosítási munkálatokhoz a 

település 400.000 Ft hozzájárulást vállalt,210 melyből 200.000 Ft volt a lakosság által 

felajánlott önkéntes hozzájárulás, amit a költségvetésben bevételként már el is könyvelt a 

tanács. Hiába volt azonban már májusban esedékes az összeg első felének befizetése, a 

lakosság a már több éve beígért és mindaddig meg nem valósult villamosítás miatt csak akkor 

volt hajlandó „az adóív kézbesítése előtt a terhére előírt és az önkéntesen vállalt 

kötelezettségét” teljesíteni, ha látja a munkálatok megkezdését. Mivel a pénzösszeg korábban 

tervezett kivetéséről – fizetési meghagyás vagy adóív révén – nem tájékoztatták a lakosságot, 

a falu vezetése kénytelen volt 100.000 Ft értékben rövidlejáratú áthidaló kölcsönt felvenni.211 

A belsőhálózati bevezetéseket az Északmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat mellett 

Hejőcsabáról, Miskolcról és Tiszapalkonyáról érkezett villanyszerelő kisiparosok végezték 

800–1400 Ft közötti bérezésért lakóházanként.212 Ebben az időszakban még alig akadt egy-

egy villanyszerelő a falvakban, Tiszakesziben még az 1958-as villamosítás után is jó ideig 

más településről kellett szerelőt hívni a javításhoz. Tiszapalkonyán a helyi Erőmű 

munkaerőigényéhez alkalmazkodva változott meg jelentősen a helyzet miután a betelepült 

szakemberek mellett több fiatal is villanyszerelőnek tanult. A villany bevezetését rendszerint 

megünnepelték, így Tiszakeszi vezetősége is kisebb ünnepséggel készült az alkalomra, ahová 

mindazokat meghívták, akik valamilyen módon közreműködtek a villamosításban. Egy vitát 

követően határozatot fogadtak el arról, hogy a tanácstagok két–két baromfival és 50–50 Ft 

                                                 
210 A községfejlesztési alap 347.820 Ft-nyi bevételéből 311.000 Ft-ot készpénz-hozzájárulás címén szántak a 
villamosításra. Ezen felül 62.000 Ft társadalmi munkát, valamint a már meglévő 41 db betonoszlopot, mint saját 
anyagot 27.000 Ft összegben tervezték be, melyek együttes összege 400.000 Ft-ot tett ki. A palkonyai K. 
Istvánné férje családja a tehetősebbek közé tartozott. Visszaemlékezésében a lakossági hozzájárulás eloszlását 
igazságtalannak ábrázolta: „...mert mindig volt gazemberség, nem az számított kinek milyen háza vót, hány 
szobába kell bevezetni, hanem az számított, kinek mennyi fődje vót. Vagyonra vetették ki, azt nem vót annyi 
pénzünk, hogy befizessünk a vagyon után való pénzt, aztán ezért hordta az uram a lóval szét a faluba a 
betonelemeket meg a fát amivel felszerelték a közúton a villanyt, hogy kikeresse azt, hogy ki tudja fizetni, hogy 
bevezessék a villanyt.” Később azonban maga mutatott rá, hogy ez régi gyakorlat volt, mivel az egyháznak és a 
tanítónak járó juttatást is vagyon alapján fizették. A beszolgáltatással, magas adóval sújtott gazda-pozíció 
jelenthette a különbséget, ami különösen nehézzé tette a többletteher megfizetését, s kényszerítette férjét a 
társadalmi munka elvállalására. Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 28. 6. 
211 MNL BAZML XXIII. 1043/a. 1. d. Vb. ülési jegyzőkönyv, 1958. január 8., 1958. január 22., 1958. február 
19., 1958. május 28. 
212 MNL BAZML XXIII. 1043/b. 1. d. Tiszakeszi Községi Tanács iratai, 1959. augusztus 27. Villamosítással 
kapcsolatos adatszolgáltatás. 



85 
 

hozzájárulással segítik a kultúrteremben megrendezendő „fényünnepélyt”.213 A falu 

villamosítása kapcsán a megyei lapban közölt cikk – igazodva a korabeli ábrázolásmódhoz – a 

Horthy-rendszer elnyomó, kizsákmányoló természetével szembeállítva kívánta bemutatni a 

szocialista rendszer értékeit helyi kontextusban. A villamosítás megvalósulásában kétkedő, s 

abból végül kimaradó 120 „dolgozó paraszt” tartózkodásának oka az volt, hogy 1942-ben 

egyszer már befizették a villany beszerelésének költségét, de se villanyt, se a pénzt vissza 

nem kapták. Az 1.480.000 forintos állami költséggel bevezett villany láttán azonban most már 

ők is kérik bevezetését.214 

A villanyáram bevezetését megelőzően az interjúalanyok lakásaiban általában 

petróleumlámpával világítottak, mielőtt meggyújtották volna, azt a háziasszonynak minden 

este gondosan ki kellett takarítani. Bár a helyi szatócsboltokban rendszerint kapható volt 

petróleum, egyes estekben előfordult, hogy más településről kellett azt beszerezni.215 Az 

istállókban az olajmécses adott gyenge fényt, melyhez az olajat az általuk termelt napraforgó 

melléktermékeként állították elő. Az utcai közvilágítás hiányát hordozható viharlámpával, 

mécsessel, majd elemlámpával hidalták át, de legtöbbször semmilyen kinti, a házon kívül 

használható fényforrás nem állt rendelkezésükre.216 „És sötétbe vót bizony sokszor olyan 

személyes élményem is, hogy elkóborolt szarvasmarha gyött az utcán szembe velem, vagy 

valahol, és csak hallottam, ahogy megyek, az is gyön, én is mentem, az is gyön. Annyira sötét 

volt, hogy nem láttam két méternél messzebbre, s akkor rászóltam, hogy ki vagy, mi vagy, s 

mikor egész közel értem, akkor vettem észre, hogy egy szarvasmarha. Ez nevetséges, de volt 

ilyen is…” (O. Mihály)217 A villamosítással kapcsolatban szinte mindannyian azt 

hangsúlyozták elsőként, milyen nagy változást jelentett az utcai közvilágítás a sötét utcákhoz 

                                                 
213 MNL BAZML XXIII. 1043/a. 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyv, 1959. január 3. 
214 Menekül a sötétség. Északmagyarország, 1959. január 14. 3. A „fényünnepélyekről” számos tudosítás jelent 
meg a megyei sajtóban. 
215 „A petrót is úgy vettük a boltból, félliteres üvegbe. Háború után nem lehetett kapni, csak gyertyával 
[világítottunk – I. Á. L.], oszt Csegére mentünk el, összeszervezkedtünk vagy hatan asszonyok, mert ott lehetett 
petrót kapni, átmentünk itt a ríbe, oszt töltésen mentünk vagy hatan, vittünk üvegeket, úgyhogy 5-6 liter petrót, 
volt amelyik tízet is tudott hozni.” Interjú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. november. 17. 
216 A hagyományos népi világítási eszközökről bővebben: MÁRKUS M. 1940.; IVÁNCSICS N. 1958.; IKVAI N. 
1982. 
217 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. november 15. Nagyon hasonló módon 
fogalmazta meg a polgári – a háború előtt vaskereskedő-tanonc, majd segéd – M. József is a modern 
világítóeszközök jelentőségét: „No, hát én nekem ami legnagyobb szenzáció volt az én életembe, hogy a 
villanylámpa. Hát tessék nézni, kint laktam a házhelyen. Másfél kilométerre, ahol az üzlet volt. Télen sár, sötét 
volt, ha az ember, nem volt villany, 50-be, 49-be lett Polgáron villany. Én meg 39-be kezdtem, 10 évvel 
hamarabb. Hát tessék elképzelni, az ember este sötétbe ment, sárba, se járda, semmi nem vót, hát. Az ember vitt 
a kezébe egy lámpást, amibe vót egy gyertya. Hát az ember, az a lámpás, mit, mit világított be? Semmit. De 
mikor villanylámpa vót már, oda tudtam magam elé világítani, láttam, hogy mi, nem lépek bele sárba. Ez már 
ma nevetséges dolog, ó, kérem. Én nekem, [?] villanylámpa árultunk, az volt az első, milyen jó, én láttam, hogy 
hova megyek, hova lépek. Ma, ez olyan nevetséges dolog, pedig ez valóság volt.” Interjú M. Józseffel. Polgár, 
2011. április 9. 5. 
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képest. A kukoricakapálásról hazatérő F. Józsefné szinte eufórikus örömként jelenítette meg 

az utcai lámpák kigyulladásának pillanatát: „…ősz volt, […] hát korán sötétedett, oszt 

gyöttem túl a Tiszárúl, toltam a biciklit, oszt a szövetkezet elébe írtem, akkor gyúlt fel az első 

fény az utcán. Én annyira örültem neki, hogy nem tudtam, hogy hova legyek, kinek mondjam 

hogy, hát vótak ott nípek más is jajgatott, zsibongott”.218 B. Jánosné különösen azért örült a 

közvilágításnak, mert a járda nélküli utcákon igencsak megkönnyítette a közlekedést: „De jó 

volt, mert az úton is ugye mentünk, oszt világos volt, nem baktattunk a sárba a sötétségbe, mer 

olyan sár volt itt”.219 A kiépített közvilágítást és annak folyamatos működését 

településtípustól függetlenül fontosnak tartották. A központi megyei lap, az Észak-

Magyarország például Sötét van, nem látunk című rovatában rendszeresen közzétette a 

közvilágítás hiányával kapcsolatos lakossági bejelentéseket.220 A keszi tanácsüléseken is több 

hozzászólás érkezett az utcai közvilágítással kapcsolatban. Voltak olyan útvonalak, ahol 

hónapok óta nem égett a közvilágítás, mert ellopták a villanykörtéket, s nem pótolták azokat. 

Más alkalommal a helyi körzeti megbízottnak tett panaszt a kerületi villanyszerelő, hogy a 

gyerekek felmásznak az oszlopokra és kiszedik a lámpákat vagy botot dobálnak fel. Emiatt a 

körzeti megbízott felhívta a tanácstagok figyelmét, ha „ilyen elfajult” gyereket látnak, azonnal 

jelentsék azt neki.221 

Az interjúalanyok közül mindenki bevezette saját házába a villanyt, viszont a szülői 

házak némelyike kimaradt a szolgáltatásból.222 A lakás és az udvari világítás kiépítése 

egyszerre zajlott, de az ól vagy a nyári konyha bekötése későbbre halasztódhatott, e helyeken 

továbbra is a mécsest vagy a petróleumlámpát használták világításra. Az egyes háztartások 

időben eltérő csatlakozása miatt a boltok továbbra is tartottak petróleumot, a 

Földművesszövetkezeti Híradó még 1963-ban is a palkonyai bolt nem megfelelően tárolt 

petróleumkészletéről cikkezett.223 A bekötés általában anyagi okokból halasztódott, vagy az 

idősebb generáció újításra már kevésbé hajlandó hozzáállása miatt. Fél Edit és Hofer Tamás 

etnográfusok megfigyelése szerint bár Átányba már az 1930-as évek elején bevezették a 

villanyt, főleg az asszonyok ellenkezése miatt nem kötötték be azt több házba, mert attól 

                                                 
218 Interjú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. november 17. 
219 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2008. november. 23. 
220 „A vasgyári lakótelepen valósággal mesebelinek lehet nevezni a közvilágítást, mert hol van villany, hol nincs 
villany. Leggyakrabban az Újtelepen fordul elő, hogy egyszerre minden közvilágítási lámpa kialszik. 
Vaksötétben botorkálunk a város utcáin. Szeretnénk tudni, hogy mi ez a takarékosság, vagy pedig nagyfokú 
hanyagság.” Észak-Magyarország, 1956. január 22. 8. 
221 MNL BAZML XXIII. 1043/a. 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyv, 1959. augusztus 14., 1959. október 16. 
222 Az MTI 1948-as tudósítása szerint egy-egy falu hálózatra kapcsolásakor átlagban a lakosság 50-60%-a kérte 
az áram bevezetését. MNL OL XXVI-A-14-b. Belföldi Hírek, 1948. december 10. péntek. 3. 
223 Ki a hibás? Földművesszövetkezeti Híradó, 1963. december 5. 2. 
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tartottak, hogy felgyújtja a házat vagy odavezeti a villámot.224 P. András – mai ismeretei 

birtokában – elsősorban az időseket ábrázolta olyanokként, akik általános szkepticizmussal 

viszonyultak a technikai újításokhoz: „Ez éppen olyan, mint mikor Polgárra vezették a 

vasutat. Hát hogy fog jönni az a vasdarab be, mikor oszt elindult, hát igen elindult, de majd 

hogy fog megállni. És én emlékszem rá, hogy idős bácsi, hogy bizony, nem fog az, hogy fog az 

világítani azon a dróton, hát hogy fog világítani, gyön el az áram, hogy fogunk mi amellett 

látni. Úgyhogy a buta ember ilyen volt.”225 S. Péterné a villamos eszközök használatával 

kapcsolatban nevetve említette meg: „Hát az öregek féltek tűle […] tévét is meglátta, oszt 

aszonta, hogy ott a boszorkányok vannak benne…”226 Gunda Béla a televízió szerepét a 

folklórban vizsgáló, 1975-ben publikált tanulmányában is az idős, 70 év feletti generáció 

„értetlen” magatartását emelte ki. E gondolkodásmód szerint a tévé – megörökölve a rádióval 

kapcsolatos korábbi hiedelmeket227 – szárazságot hoz, elviszi az esőt, kiszárítja a kutakat, 

hályogot, vakságot, rákot okoz, a felhő, illetve a szél hozza a képet a tévébe. Gunda a 

tudatlanság mellett a társadalmi környezetnek tulajdonít kiemelkedő jelentőséget, amelynek 

tudásanyagában még jelentős helyet foglalt el a mágikus cselekedetek erejébe vetett hit. A 

televízióhoz társított hiedelmeket a természetmagyarázó hiedelmek, történetek közé sorolja, 

ahol a telehold foltjai helyett most egy bonyolult gép működése követel magyarázatot.228 

Hermann Bausinger értelmezése szerint a technikai eszközök 17–18. századi megszaporodása 

nyomán a korábbi kuriozitásból fakadó általános kedveltséget (pl. a barokk színpadok 

mechanikus szerkezetei esetében) a gépektől és feltalálóiktól való félelem váltotta fel, „amely 

a gépeket technikán túli, mágikus vagy ördögi összefüggésekbe hozza”.229 Bausinger maga is 

számtalan történetet említ például a vasút megjelenésével kapcsolatban, melyekben azt hitték, 

hogy a gőzmozdonyban az ördög vagy valamilyen gonosz hatalom rejtőzködik. Idővel a 

                                                 
224 FÉL E. – HOFER T. 1997. 372. 1959-ben a Tiszakeszi Tanácshoz is érkezett egy körlevél, melynek tartalmáról 
– hangoshíradó útján – mind a falu lakosságát, mind az Állami Gazdaságok, téeszek vezetőit tájékoztatni kellett. 
A Nehézipari Minisztérium ellenőrzése során több esetben is azt tapasztalta, hogy nagyfeszültségű távvezeték 
alatt, illetve ahhoz veszélyes közelségben szalma vagy takarmány kazlakat létesítenek, ahogy belterületen a 
kisfeszültségű vezeték alatt is találhatók a villamosítás után felrakott kazlak vagy építmények. Az okozott 
súlyos, illetve halálos balesetek, tűz miatt megtiltották e gyakorlat folytatását. MNL BAZML XXIII. 1043/b. 1. 
d. Villamosáram okozta balesetek megelőzése. (1959. július 23.) 
225 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2008. november. 16. 
226 Interjú S. Péternével. Tiszakeszi, 2011. február. 11. 
227 Kerényi Gábor az 1970-es években a rádió húszas évek végi vezsenyi megjelenését, majd elterjedését 
vizsgálva gyűjtött számtalan, elsősorban az időjárással kapcsolatos babonás hiedelmet, melyek – az adatközlők 
visszaemlékezése szerint is – hamar elvesztették jelentőségüket: „»Azt mondták, hogy a tudákosok föl akarták 
robbantani az eget. Abban az időben egyik esztendőben a szárazság, másik esztendőben jég vitt el mindent. 32 
körül meg a rozsda tizedelte meg a termést. Azt mondták, hogy ez mind a rádiótól van.« Egy másik így szól 
erről: »Mondták, hogy nem jó világ lesz, mert a rádió elszívja az esőt. Aztán később nem hitte el az ember – csak 
okoskodtunk.«” KERÉNYI G. 1978. 62. 
228 GUNDA B. 1975. 54–55. 
229 BAUSINGER, H. 1995. 26. 
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technika „varázsát” a technika „természetessége” váltotta fel. A technika elsajátításának 

folyamatával párhuzamosan a technikai vívmányokat övező félelem viccek, anekdoták, 

elbeszélések tárgya lett.230 Ezekben az elbeszélésekben – miként azt a fenti interjúrészletek is 

mutatják – megfigyelhető egyfajta távolságtartó magatartás a technikai újítások befogadására 

képtelen személyekkel kapcsolatban. Bausinger szerint már ezt a szakaszt is magunk mögött 

hagytuk, olyan magától értetődően birtokoljuk a technika világát, hogy nemhogy borzongást, 

de derültséget is alig keltenek bennünk ezek a történetek, már csak érdekességként említjük 

meg őket.231 

  A lakásvilágítás kezdetben csupán gyenge, 20-40 Watt teljesítményű égőkre 

korlátozódott, mely mai szemmel nézve még a kis alapterületű szobák bevilágításához is 

kevésnek tűnik, de a felhasználók a petróleum után, B. Jánosnéhoz hasonlóan, egészen 

máshogy értékelték: „…mondta az ember, aki csinálta, egy öreg bácsi, […] hogy hát no, 

karácsony szombatján délbe, délelőtt mindenfele gyújtsuk fel a villanyt, ahova be volt vezetve, 

mert majd déli tizenkét órakor fog az egész faluba kigyulladni a villany. És ki is gyúlt, délelőtt 

mindenütt felkapcsoltuk, vártuk a jó szerencsét, hogy mikor lesz világosság, no, nagy öröm 

lett oszt akkor, hogy pont déli tizenkét órakor harangoztak a rádióba mikor kigyúlt a villany. 

[…] Mintha újjászülettünk volna. Annyira fényes volt, pedig csak negyvenes körtét raktunk 

bele.”232 A Népszabadság Aporliget villamosítása kapcsán közölt tudósításában nem 

mindennapi igényekkel jellemezte az asszonyokat: „Egyszerű lámpaernyő nem is kell, csak 

bura meg csillár. Nyírbátorból hozzák, ölben babusgatják az autóbuszon, hogy el ne 

törjön.”233 Az interjúalanyok sokkal szerényebb kezdetekről számoltak be: sokáig „csak úgy 

                                                 
230 Az interjúalanyok által említettekhez részben hasonló tartalmú történeteket – a technológiai változásokkal 
kapcsolatos tudatlan hozzáállást kifigurázó, egy település lakóihoz társított falucsúfolókat, táji vicceket – 
gyűjtött Dömötör Ákos 1976-ban az Ózd környéki Hangony-völgyben. Pl.: A villany sikertelen elfújása 
(„Aszonták, hogy amikor a villant bevezették, az asszony izélte, hogy elfújja a lámpát. Hát osztán az urának 
mondta: - Gyere mán, akárhogy fújom, nem alszik el. Hiába, mer mán villany vóut, ő meg a petróleumlámpához 
vóut szokva.”); A bolond és a tévébemondónő („A borsodszentgyörgyi legény a tévékészülék alá nézett. A 
csinos bemondónő szoknyája alá akart betekinteni.”); A borsodszentgyörgyi öregasszony és Kudlik Juli („A 
borsodszentgyörgyi öregasszony így szólt Kudlik Julinak, amikor vadonatúj tévéjének képernyőjén megjelent az 
ismert bemondónő: – Ne tessék szétnézni a lakásban! Még nem takarítottam. Mikor a tévészerelők elmondták a 
néninek, hogy a bemondónő nem látja őt, csak hitetlenkedett.”) stb. Táji vicc műfajába sorolva: „A disznósdi 
asszony bement vásárolni a háztartási boltba, Ózdra. Ilyen háztartási gépet akart venni vagy vett is. Azt mondja 
neki az üzletvezető, hogy hát: - Hova való maga, néni? – Szentgyörgyre. – Ezek a gépek mind villamos árammal 
működnek. Aszongya: - Jaj – aszongya –, majdnem elfelejtettem, tessék mán adni egy kilót!”; Megfogott az 
áram! („A borsodszentgyörgyi ember pisált a villanyoszlopnál. Részegségében a farkát begombolta a 
gomblyukába, és ezért nem tudott kiegyenesedni. Elkezdett kiabálni: – Gyöjjenek, mert megfogott az áram!”). 
DÖMÖTÖR Á. 1999. 1211–1215. 
231 BAUSINGER, H. 1995. 32–36. 
232 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2008. november 23. 
233 SZENES S. Népszabadság, 1963. augusztus 18. 3. 
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lógott” az égő, előfordult, hogy a petróleumlámpát használták burának,234 fából esztergáltak 

foglalatot vagy egy olcsó pléhburát függesztettek fel. A csillár már nagyobb anyagi ráfordítást 

igényelt, így ahhoz csak jóval később jutottak hozzá; nem egy esetben Romániából szerezték 

be. 

A parasztgazdaságok egyik lényeges ismérve volt – társadalmi státustól függetlenül – 

a visszafogott fogyasztás, mellyel a hiányzó gazdasági feltételeket pótolták. A háború előtt 

szocializálódott interjúalanyok szinte automatikus takarékoskodása a villany használatában is 

megmutatkozott, függetlenül attól, hogy Palkonyán az erőmű dolgozói igen jelentős 

kedvezményt kaptak az áram díjából. F. Józsefné a villanyhasználat kapcsán hangsúlyozta, 

hogy „ha csak lehetett oltottuk le, rögtön mindegyiket, hogy spóroljunk”. Mentalitását a mai 

napig ez a hozzáállás jellemzi: „Hát most is, dehogy gyútom fel a villanyt”.235 Többen a 

szobavilágítást sem használták esténként: „Ha mondjuk ment a tévé, akkor villanyt nem 

égettünk.”236 

 

IV. 2. Háztartási gépek az otthonokban 
 

A háztartási technológia hangsúlyos szerepet kapott a villamosítás fogyasztástörténeti 

megközelítésében.237 A modern háztartási kisgépek elsőként az Egyesült Államokban jelentek 

meg a 19–20. század fordulóján,238 ám széleskörű elterjedésükhöz az áramszolgáltatók 

szemléletének megváltozására is szükség volt. A villamos áramot biztosító közösségi 

szolgáltatók első generációja a háztartási felhasználást eleinte csupán az üzlet mellékágának 

tekintette, ezért nem is tartotta fontosnak a hálózat kiépítését a kisfogyasztók felé. Ebben az 

időszakban a háztartási gépek gyártása még elsősorban presztízscélokat szolgált, luxus- és 

kényelmi cikként jelenítették meg ezeket, mivel a drága fogyasztási eszközöket csupán egy 

szűk réteg engedhette meg magának. A hálózati ellátás fejlődésével azonban a nagyobb 

gyárak, mint a General Electric és a Westinghouse számára is vonzóvá vált a piac eme 

szeglete, s igyekeztek kihasználni a családi otthonok eszközigényében rejlő lehetőségeket. Az 

első világháború után növekvő kereslet új hirdetési megközelítést igényelt, az egyes termékek 

                                                 
234 A falusi lakóházak tervezéséről és építéséről 1948-ban összeállított tervgyűjtemény csupán a modernizmus 
szempontjait mérlegelve elítélte ezt az alkalmazási módot: „Petróleumlámpából villamos csillárt alakítani – 
jóllehet világított eddig is és világítani fog ezután is – nem szabad. Minő vakság volna észre nem venni a kőolaj 
és a villamos áram közötti különbséget és belenyugodni abba, hogy ezt azonos szerkezet és forma szolgálja.” 
KISS T. 1948. 93. 
235 Interjú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. november. 17. 
236 Interjú H. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. november. 22. 
237 NYE, D. E. 1990.; BINDER, B. 1999.; HESSLER, M. 1998–1999.; KLINE, R. R. 2000.; WU, X. 2008. 
238 Az egyes villamos készülékek megjelenése: vasaló, kenyérpirító, kávéfőző: 1893, mosógép: 1907, vasalógép: 
1908, porszívó, villanytűzhely: 1909, hűtőszekrény: 1912, mosogatógép: 1914. BURUCS K. 2008a. 32. 
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reklámja helyett egy új, modern életszemlélet kialakítására helyezték a hangsúlyt. Az ekkor 

megalkotott szlogenek – mint a „Make Your House a Home”, „The Home of a Hundred 

Comforts”, „Building an Electrical Consciousness”, „Any Women” – segítségével 

újradefiniálták magát a háziasszonyt és annak munkáját is. A házimunka többé már nem 

megpróbáltatás, mindennapi rutin, hanem kikapcsolódás. A modern nő nem rabszolgája többé 

otthonának, nincs szükség cselédekre, hisz a munka „néhány örömteli pillanat” alatt 

elvégezhető, több időt hagyva ezzel a gyermeknevelésre is.239 A két háború között kialakult 

tömegtermelés széles középosztályi rétegre, különösen annak egy szegmensére, a fehér, 

értelmiségi férjjel rendelkező, gyerekeket nevelő háztartásbeli asszonyokra épült.240 

A nőknek a háztartásban betöltött szerepét Lenin is a házi rabszolgasághoz 

hasonlította, mely alól mindaddig nem várható szabadulás, amíg a háztartási munka izoláltan, 

az otthon keretei között zajlik. A megoldást a közösségi szolgáltatások (bölcsőde, óvoda, 

patyolat, közétkeztetés stb.) és a mindennapi élet új, kollektív formáinak kialakításával 

tervezték elérni. A háború után a sztálini állam kihátrált a női szerepek újraértelmezésének 

programja alól, s a nő helyét újra a családban és az otthonban határozta meg. Hruscsov ezzel 

szemben az „új szovjet ember” aktív részvételére számított mind a termelésben, mind a 

közéletben. A nők kettős terhe (a munka és a gyereknevelés, háztartásvezetés) akadályozta 

ennek megvalósítását, ezért a kommunális szolgáltatások kiterjesztésével, valamint átfogó 

nevelési kampánnyal (háztartási tanácsadás, háztartástan oktatása, háztartásvezetés 

professzionalizálása, házimunka gépesítése) igyekeztek orvosolni a problémát. A női 

házimunka racionalizálásával egy időben viszont megerősítették a házimunka női jellegét, és 

a generációról generációra örökített hagyományos tudás szerepének csökkentésével alámosták 

a háziasszonyok szuverenitását.241 

A kommunális szolgáltatások kiterjesztésének szükségességét hazai viszonylatban is 

„a második műszak”, a házimunka terhei csökkentésének igényével, valamint a hazai gépipar 

szűkös kapacitásával magyarázták. A kölcsönző boltok, a munkahelyeken üzembe állított, 

kollektíven használható mosógépek rendszerét emellett a gépesített háztartás költségkímélő, 

befektetés nélküli alternatívájaként jellemezték.242 Feltételezhetjük, hogy a rurális népesség 

sem a középosztályra építő amerikai, sem a dolgozó munkásokra alapozó szovjet modellt nem 

tudta eredeti formájában átvenni. A második műszakról 1959-ben könyvet írt Bars Sári (a 

Nők Lapja későbbi szerkesztője) ábrázolásában egy beszélgetőtársa a problematikát is inkább 

                                                 
239 NYE, D. E.: 1990. 259–277. 
240 NICKLES, S. 2002. 699. 
241 REID, S. E. 2005. különösen 291–300. 
242 BARS S. 1959. 37–38., 86–98. 
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városi, mint falusi jelenségnek tekintette, mivel a falusi nők a nehezebb munkavégzésből 

eredeztethető nagyobb munkabírásuk miatt nem érzik olyan nagy tehernek „a második 

műszakot”. A könyv szerzője ezzel szemben sokkal súlyosabbnak ítélte a problémát falun, 

mivel a falusi asszonyok „a technikai civilizációtól, a villanyvilágítástól, a gáztűzhelytől, a 

nagyüzemi étkezéstől” jobban el vannak zárva, s másfajta életformájuk is nehezíti az otthoni 

műszak munkáját.243 A vidéki mezőgazdasági központokban, így például Sárospatakon 

eladott mosógépek számából ugyanakkor arra következtet, hogy „a falu népe a technika, a 

gép, a modern, fejlődő élet felé fordul. A falusi nő jól látja, hogy második műszakja 

nehézségeiből a kivezető út a falu villamosításához, tehát az általános szocialista fejlődéshez 

kapcsolódik, amikor majd csökken a falusi és városi asszony életének különbsége. Ám addig 

– hosszú az út, s ha önámítás nélkül vizsgáljuk a kérdést, be kell ismernünk: még a mosógép 

sem tökéletes segítség ott, ahol nagy távolságról, vederben kell vinni hozzá a vizet.”244 A 

villamosság használatához társított városi életvitel, hozzáállás falusi meggyökeresedését – az 

infrastrukturális hiányosságokon túlmenően – koránt sem tekinthetjük egyenes ívűnek, 

problémáktól mentesnek. Ronald R. Kline történész az amerikai farmerek 1890–1960 közötti 

fogyasztási szokásait vizsgálva245 egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy hiába 

erőltették a vállalatok, a kormányzati hivatalok, a sajtó a városi életstílus vidéki 

meghonosodását, a farmerek annak ellenállva megalkották a saját, rurális kultúrájukat, s 

igényeiket figyelembe kellett venniük a szolgáltatóknak is. Például az autógyárak túraautók 

helyett a vidéki viszonyok között is praktikusan használható autókat készítettek a számukra, a 

rádió érdektelen oktatóműsorait szórakoztató show-műsorokkal váltották fel vagy a vidéki 

erőforrásokra alapozva villamosenergia és fa felhasználására egyaránt képes, kombinált 

kályhákat készítettek. Sok farmernek igen korlátozott elképzelése volt arról is, hogy mire 

használható az elektromosság. Megfelelő volt világításra, rádióhallgatásra, talán vasalásra, de 

teljesen gépesített háztartás és mezőgazdaság (pl. automata fejőgép) kialakítására már nem.246 

Sajátos attitűdjük – bár hosszú távon mégiscsak megfigyelhető a városi és vidéki háztartási 

technológia homogenizálódása – sok mindenben rokonítható a magyar falusi lakosság 

szemléletével.247 

                                                 
243 Uo. 116. 
244 Uo. 120. 
245 KLINE, R. R. 2000. 
246 FISCHER, C. S. 2002. 997–998. 
247 A hűtőgépek első szériája például kisebb űrtartalma miatt nem teljesen felelt meg a falusi igényeknek, hiszen 
a munkahelytől függetlenül többnyire gazdálkodó családok több élelmiszert tároltak a hűtőben, mint a városi 
fogyasztók. A Földművesszövetkezeti Híradó (A Borsod megyei földművesszövetkezetek lapja) már 1965-ben 
arról tájékoztatott, hogy a falusi fogyasztók nagyobb, 200 literes hűtőszekrények gyártását kérik a 
Belkereskedelmi Minisztérium illetékes főigazgatóságától. (Nagyobb lesz a választék háztartási gépekből. 
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  A háztartási gépek elterjedése Magyarországon a két világháború közötti szerény 

kezdetek után az ötvenes évektől felgyorsult.248 A városi és falusi lakosság ismereteit 

különböző háztartási kiállítások, árubemutatók szervezésével kívánták bővíteni. A nagyobb 

városokban megtartott bemutatókat idővel falusi helyszínen is megrendezték, amelyekről 

rendszeres tájékoztatás jelent meg a sajtóban. Az áruvásárlással egybekötött árubemutatók 

szervezése a helyi vas-műszaki szaküzletekre és a földműves-szövetkezetekre hárult. Az új 

háztartási eszközök – mint a rádió, televízió, mosógép, padlókefélő, porszívó, villanyvasaló – 

bemutatását a sajtóbeszámolók szerint Borsod megye egyes helyszínein „átlagosan 2-3000 

dolgozó parasztasszony” is megtekintette egy-egy rendezvénysorozat idején. A bemutatók 

színhelyeként a tudósítások alapján a nagyobb lélekszámú településeket – mint Ózd, Szikszó, 

Abaújszántó, Mezőkeresztes – választották. A Földművesszövetkezeti Híradó Háztartási 

újdonságok című rovata képpel illusztrált termékismertetőkkel, míg a Népszabadság a 

szombatonként megjelentetett Otthon című mellékletével próbálta felkelteni a potenciális 

vásárlók érdeklődését a háztartási gépek iránt.249 

 A csekély vásárlóerő és az állandó készlethiány miatt a falusi lakosság zöme az 1960-

as évekig nem rendelkezett háztartási gépekkel, ennek a helyzetnek a megoldására állították 

fel a kölcsönző szolgálatot. A megyében elsőként 1958. január 6-án Miskolcon nyitották meg 

a  Belkereskedelmi Kölcsönző 7. számú boltját, „a háziasszonyok, a dolgozó nők munkájának 

megkönnyítésére”. A boltból háztartási gépeket – mosógépet, porszívót, padlókefélőt, 

varrógépet, gyermekkocsit, csecsemőmérleget, szemfelszedőgépet, ródlit – lehetett bérbe 

venni.250 A falvakban a kölcsönzői hálózat megszervezése a földművesszövetkezetek 

feladatává vált.251 A Földművesszövetkezeti Híradó rendszeresen tudósított a hálózat 

kiépüléséről. Megyei viszonylatban az első vidéki kölcsönzőboltot Mezőcsáton, 1962 

                                                                                                                                                         
Földművesszövetkezeti Híradó, 1965. december 17. 2.) O. Mihály is fogyasztási lehetőségeivel indokolta 400 
literes fagyasztóládája megvételét: „Mer abba az időbe még hizlaltunk. Abba az időbe igen nehezen lehetett az 
üzletbe [húst kapni – I. Á. L.], nem is volt folyamatosan húsellátás, csak hétvégeken, s akkor is nehezen lehetett 
hozzájutni […] És akkor azt csináltuk, hogy vagy készen vettünk disznót vagy hizlaltunk, s akkor ez a nagy 
fagyasztószekrénybe ugye ott be lehetett tárolni elég sok mindent, a 400 literesbe.” Interjú O. Mihállyal és O. 
Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. november 15. 
248 Erről bővebben: BURUCS K. 2008a. 30–35.; BURUCS K. 2008b. 31–35.; BURUCS K. 2008c. 26–28. 
249 Például Földművesszövetkezeti Híradó: 1962. december, 3., 1963. január, 1. 4., 1965. november 19. 6., 1965. 
december 17. 6.; Szövetkezeti Élet (A Borsod megyei földművesszövetkezetek, majd a Borsod megyei ÁFÉSZ-
ek, takarék- és lakásszövetkezetek lapja): 1966. június 17. 1., 1970. december, 2. 
250 A háziasszonyok örömére. Megnyílt Miskolcon a Belkereskedelmi Kölcsönzőbolt. Északmagyarország, 1958. 
január 7. 4. 
251 1962 márciusában zajlott le a SZÖVOSZ V. kongresszusa, ahol a mozgalom legújabb, szolgáltató 
tevékenységét vitatták meg, melynek nyomán a megyei MESZÖV-ök vezetői hozzákezdtek megszervezésükhöz. 
A tevékenység két fő ágaként megkülönböztették a kölcsönző és felvevő szolgáltatást. Míg kölcsönzéssel a 
földművesszövetkezet egyes helyeken már foglalkozott, a javításra szoruló tárgyak, eszközök felvétele, s a ktsz-
kbe szállítása teljesen új keletű volt. A földművesszövetkezetek szolgáltató munkájáról. Északmagyarország, 
1961. július 26. 6. 
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szeptemberében nyitották meg, melyben a kölcsönzés mellett a javításra szoruló tárgyak 

felvételével is foglalkoztak.252 1962 decemberében már arról számoltak be, hogy 107 

boltegységben kölcsönöznek. „Összesen 113 darab mosógép, 24 darab porszívó, 14 darab 

padlókefélőgép, 35 darab üstház, 40 darab falfestő henger, 93 szőlőpermetező és porozó áll a 

dolgozók rendelkezésére.”253 Az elkövetkező időszakban egymást érik a tudósítások a 

kölcsönző boltok megnyílásáról, a kezdeti nehézségek utáni eszközbővülésről, a nagy 

érdeklődésről. „Sokan azáltal kedvelik meg a porszívót, parkettakefélő gépet, a mosógépet, 

hogy kikölcsönzik, s tapasztalni tudják, mennyire megkönnyíti a háztartás gondját.”254 Az 

1964. januári számvetés során megállapították, hogy a 15 földművesszövetkezeti bolt mellett 

387 egységben vezették be a kölcsönzői szolgáltatást. A kölcsönzési tételeket azonban 

némileg igazítani kell a falusi igényekhez, így növelni kell a kölcsönözhető perzselőgépek 

számát.255 

 Interjúalanyaim közül nem mindenki hallott a szolgáltatásról, pedig mindkét 

településen működött.256 P. Andrásné és F. Józsefné azonban itt ismerkedtek meg először a 

mosógép használatával. „És akkor itt a szomszédasszonnyal mondom, hát borzasztó kézzel 

mosni, menjünk mán el, nem sokat kellett valamit huszonvalamennyi vagy tizenvalamennyi 

forintot fizetni érte, de hát mire elmentünk oda a falu közepéig, meg elhoztuk a mosógépet ide, 

meg kimosott, hát akkorára mink úgy elfáradtunk, hogy hát azt mondtuk, többet nem, egyszer 

hoztuk ki.”257 F. Józsefné is csupán néhány alkalommal vette igénybe: „De ahányszor 

mentünk, mindig hozni, meg vinni, nehéz vót, meg mindig mondta, hogy nehogy sok ruhát 

tegyetek bele, mondom, hát ide hallgasson M. néni, hát azért egy dunnahajat nem téphetünk 

széjjel, jól van no, de sokat ne tegyetek. El ne rontsátok, mer elrontsátok meg kell csináltatni, 

mindig evvel engedett el…”.258 Bár a sajtó a kölcsönzői szolgálatot jól működő gyakorlatként 

ismertette,259 az interjúalanyok esete azt mutatja, hogy a mosógép súlya, a cipeléssel eltöltött 

                                                 
252 Megyeszerte szervezik a szolgáltatást. Földművesszövetkezeti Híradó, 1962. október 4. 4. 
253 Kölcsönzések – a lakosság szolgálatára. Földművesszövetkezeti Híradó, 1962. december hó. 1. 
254 Köszönjük, hogy gondoltak ránk. Földművesszövetkezeti Híradó, 1963. augusztus 2. 1. 
255 A kölcsönzésről és a szolgáltatásokról. Földművesszövetkezeti Híradó, 1964. január 14. 2. A kölcsönzés falusi 
specializációját jelzik az alábbi eszközök is: hurkatöltő, húsdaráló, lakodalmas edények, háti permetező, porozó 
gép, falfestő henger. Bőcsi tanácskozás a szolgáltatásokról. Földművesszövetkezeti Híradó, 1963. november 14. 
1. Ragályban – mivel a helyi adottságoknak megfelelően a körzet községeiben nem létesültek téeszek – a 
magángazdálkodásra tekintettel kölcsönzött a földműves-szövetkezet vetőgépet, lóvontatású kapát, 
magasnyomású permetezőgépet, szőlőprést, kukoricamorzsolót. Eredmények a ragályi fmsz-nél. 
Földművesszövetkezeti Híradó, 1964. május 15. 3. 
256 Ha emlékeztek ilyen jellegű szolgáltatásra, akkor elsősorban lakodalmas felszerelések kölcsönzését említették 
meg. 
257 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2008. november. 16. 
258 Interjú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. november. 17. 
259 A ragályi földművesszövetkezet kölcsönző tevékenységéről közölt tudósítás: „Rendszeres 
propagandamunkához kezdtek. Előbb be kellett mutatniok a mosógép kezelésének szabályait. Ez sem tartott 
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idő, a kölcsönzői hozzáállás elriasztotta használóit, hiszen ennyi idő alatt kézzel is kimostak.  

Ennél fogva az interjúalanyoknál szerepük a rendszeres használat helyett a kipróbálásra 

korlátozódott. 

Más jellegű közösségi szolgáltatás meghonosítását is tervezték, melyhez a 

szövetkezeti újság ismertetése szerint a bevált példát Baranya megye nyújtotta, ahol 150 

községben a földműves-szövetkezetek hetenként összegyűjtötték a szennyes ruhát és a 

Patyolat Vállalathoz eljuttatva tisztán szállították azokat haza.260 A Bükkábrányban 1964-ben 

bevezetett szolgáltatás hosszú vállalási határideje miatt nem tűnik túl hatékonynak, ám 1967-

ben a Szövetkezetek Országos Szövetségének képviselője a Patyolat-ruhatisztítást a falvak 

leginkább bevált segítségeként értékelte.261 Az interjúalanyok közül mindössze O. Mihály – 

például az ágyneműk mosásánál – említette a városba kihelyezett patyolat igénybevételét, 

melyet azzal magyarázott, hogy felesége is dolgozott. „Ezt a patyolatcserét még azután is 

használtuk vagy igénybe vettük, mikor a mosógép megvolt, mert hát ugye ez nagy munkaigény 

volt még a mosógéppel is, a dunnák, párnák, paplanok, lepedőknek mosása, vasalása, s 

viszonylag elfogadható áron megoldották, s akkor ez olyan, hogy cseregarnitúrát vittük-

hoztuk.”262 Baráti körét – akik a falusi értelmiséget alkották – szintén a szolgáltatás használói 

között említette. 

A legtöbb háztartásban az elsőként vásárolt háztartási eszköz a rádió és a villanyvasaló 

volt. A drágább mosógépet, hűtőgépet és tévét a többség csak az 1960-as évek végén, vagy 

1970-es években tudta megvásárolni. A beszerzési lehetőségek korlátozottak voltak, 

Leninváros, a járás egyetlen városa sokáig nem rendelkezett megfelelő bolthálózattal, helyette 

Mezőcsáton, Polgáron, Sajószögeden, később pedig már a helyi boltban vásárolták meg 

azokat. Az interjúalanyok gazdasági eszközeiket viszonylag későn, az 1980–1990-es években 

szerezték be.263 Általánosan használták a villanydarálót (melynek megvételére Palkonyán a 

                                                                                                                                                         
sokáig. A mosógép ugyancsak kapós lett. Méltóságteljesen vándorolt minden házba. Egy félév sem telt el, s az 
fmsz e segítségét igényelték a körzet más községeiben is. 1963-ban már a hozzájuk tartozó mind a 8 községben 
mosták a ruhát az fmsz-i gépek.” Eredmények a ragályi fmsz-nél. Földművesszövetkezeti Híradó, 1964. május 
15. 3. vagy Szolgáltatás falun. Földművesszövetkezeti Híradó, 1963. március 7. 1. 
260 Nem lehetne Borsodban is? Földművesszövetkezeti Híradó, 1963. szeptember 5. 2. 
261 „Az átvett ruhákat a Patyolat Vállalattal történt megegyezés alapján gépkocsival szállítják Miskolcra, majd 2 
hét múlva tisztán kerül vissza a körzet lakosaihoz.” 16 ezer forinttal több kölcsönzési eszköz. 
Földművesszövetkezeti Híradó, 1964. március 5. 6.; Szövetkezeti Élet, 1967. június 9. 3. 
262 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. november. 15. 
263 Más a helyzet az iparosembereknél. Cseh Fruzsinának a kerékgyártó mesterség eszközkészletének vizsgálata 
során hozott példái azt mutatják, hogy a villamos áram bevezetése után rövidesen – elsőként többnyire egy 
szalagfűrész beszerzésével – megkezdődött a műhelyek gépesítése. A modernizációban itt is a fiatalabb 
generáció járt élen, a visszaemlékezésekben többen hangsúlyozták az idősebb nemzedék idegenkedését az új 
gépek használatától. Az új eszközök révén átstrukturálódott a munkarend és a munkaidő is. A szerző 
vizsgálatában arra is kitér, hogyan élték meg a mesterek a gépek megjelenését: egyfelől örömmel használták a 
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téeszdaráló megszűnése után került csak sor) és a búvárszivattyút, ami a vízvezeték 

kiépítéséig a házi vízellátást, később az öntözést szolgálta. Palkonyán a kedvezményes 

áramtarifát kihasználva többen fóliasátrakat, esztergapadot, csirkekeltetőt is működtettek. 

Az 1970-es népszámlálás264 lakásösszeírásaiban rákérdeznek a tartós használati cikkek 

(televízió, mosógép, porszívó, hűtőszekrény) meglétére is. A Tiszapalkonyáról fennmaradt 

népszámlálási ívek265 a falu belső, központi és településszéli utcáit egyaránt, míg 

Tiszakeszi266 esetében inkább a faluszéli utcákat foglalják magukban. Tiszakeszin külön 

számlálókörzetet alkotott a cigánysor, valamint a villamosításból kimaradt tanyavilág, ezeket 

sajátos viszonyaik miatt érdemes különválasztani. A 178 palkonyai és a 84 keszi háztartás 

több mint fele rendelkezett egy vagy két elektromos eszközzel (döntően mosógéppel, 

televízióval, vagy mindkettővel), kb. 40%-uk viszont semmilyen eszközzel sem rendelkezett. 

Tiszapalkonyáról jelentősebb számban maradtak fenn olyan háztartások kérdőívei, amelyek 

több eszközzel is rendelkeztek, ezt részben magyarázza a felvételi ívek fentebb jelzett falubeli 

megoszlása, hiszen a központban kaptak helyet azok – az esetek többségében szolgálati – 

lakások, melyek a falusi értelmiség, elit (például tanárok, rendőr, gyógyszerész, főagronómus 

– vb. titkár, szabómester – boltvezető házaspár stb.) lakhelyéül szolgáltak. A kettőnél több 

eszközt birtoklók közt találunk olyan családokat is, amelyeknek egy vagy több tagja is 

valamelyik helyi gyárban dolgozott szakmunkásként vagy adminisztratív munkakörben. Az 

adatok alapján kijelenthető, hogy a helyi értelmiség, elit tagjai minden bizonnyal élen jártak 

az új háztartási eszközök beszerzésében. Ugyanakkor az is látható, hogy az iparban 

foglalkoztatottak számára is elérhetővé vált ezen eszközök köre, s mivel különösen 

Tiszapalkonyán sok ilyen család található, hogy ki élt velük, az már inkább az egyéni 

hozzáálláson, igényességen múlott. Azok a háztartások, ahol a családfenntartók döntően a 

téeszben dolgoztak, az adatok alapján ez elsősorban Tiszakeszire érvényes, jellemzően nem 

birtokoltak kettőnél több eszközt. A nagy átlagot kitevő, egy-két készüléket tulajdonló 

családokhoz képest a másik végletet azok képviselik, amelyek egy eszközzel sem 

rendelkeztek, vagy még a villanyt sem vezették be. Ezeknek a családoknak több mint fele 

mindkét településen olyan egy-kétfős háztartásokból került ki, amelyet idős nyugdíjasok 

alkottak. Tiszakeszi esetében fennmaradtak a cigánysor felvételi ívei is. A lakásadatok 

                                                                                                                                                         
gépeket, s időt spóroltak, másfelől a mezőgazdaság gépesítése mellett épp a modernizáció (kevesebb segédre lett 
szükség a műhelyekben) miatt indult sorvadásnak a szakma. CSEH F. 2011. 166–169. 
264 Elemzésem az 1970. évi népszámlálás Tiszapalkonyáról és Tiszakesziről fenmaradt lakásösszeíróívein alapul. 
Az 1970. évi népszámlálás anyagának, amely az egyéni felvételi íveket, a lakásösszeíróíveket és a gyűjtőíveket 
foglalja magában, 25%-a őrződött meg. 
265 MNL OL XXXII-23-a. KSH. 1970. évi népszámlálás. Lakásösszeíróívek. Tiszapalkonya, 1–3. csomó. 
266 MNL OL XXXII-23-a. KSH. 1970. évi népszámlálás. Lakásösszeíróívek. Tiszakeszi, 1–3. csomó. 
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összesítése alapján nem meglepő, hogy a 39 háztartásból mindössze két házba vezették be a 

villanyt, ahol egyébként egy-egy televízió is található volt, hiszen lakáskörülményeik 

általánosan rossznak mondhatóak (az átlagban 4,5 fős háztartások házainak átlagos 

alapterülete mindössze 20 m²). 

Az innovatív eljárások, technológiák elterjesztésében, mint látható, kiemelt szerepet 

vállalt a szocialista propaganda. Bár az meghatározta a közvetítő csatornákat (sajtó, 

árubemutató, kölcsönző hálózat stb.), annak tartalommal való feltöltésében nem lebecsülendő 

szerepet vállaltak az áruelosztást felváltó szocialista állami kereskedelem keretei között 

működő kereskedők, akik az általuk vezetett bolt eredményessége alapján kaptak jutalmat. M. 

József polgári vaskereskedő, majd a környéket ellátó műszaki bolt vezetője az értelmiség 

szerepét hangsúlyozta: „...mindig az értelmiség kezdte. A legelső, a Tiszai Erőműtől jöttek a 

mérnökök.”267 A helyi értelmiség szerepe az általam készített interjúk alapján is jelentősnek 

mondható. O. Mihály végzettségét tekintve villamosipari technikus. Művezetőként 

helyezkedett el a Tiszai Hőerőműben, később pedig a Tiszai Vegyi Kombinátban dolgozott. 

Felesége adminisztrátorként dolgozott. Anyagi lehetőségeik függvényében nyitottak voltak a 

technikai újdonságok iránt, azokat többnyire az első vásárlási hullámmal szerezték be. O. 

Mihály 1963-as szovjetunióbeli kiküldetése során egyebek mellett porszívót, villanyborotvát, 

villanyvasutat és fúrógépet vásárolt. A falun belül megfigyelhető egyfajta mintaadó szerepe, 

másokat is igyekezett meggyőzni az új háztartási eszközök előnyeiről. 

Az interjúalanyok által bemutatott háztartások gépesítéssel kapcsolatos hozzáállását 

vizsgálva a másik végletre példa F. Józsefné és B. Jánosné esete. Mindkettőjük férje a helyi 

téeszben dolgozott, míg ők besegítő családtagként kapáltak, ellátták a jószágokat. Bár 

visszaemlékezésük szerint lett volna igényük bizonyos háztartási eszközökre, férjeik mereven 

elzárkóztak a vásárlástól. Jóllehet a vizsgált terepen kívül esik, ez utóbbi magatartási mintát 

árnyalja az alábbi beregszászi példa is: „A […] családba nem volt hűtő, de nem azért, mert 

nem lett volna rá pénz, hanem azért, [mert – I. Á. L.] apám azt mondta, hogy ő a friss kaját 

szereti és neki minden nap főzni kellett. És azt mondta, mire neki a hűtő, őneki másnapos kaja 

nem kell. Ilyen volt az apám.”268 Ezek a férjek patriarchális családmodellben gondolkodva 

nem látták szükségesnek a hagyományos női szerepek megváltoztatását: „...de borzasztó 

nehezen állt az uram mindenre rá […], hiába én küszködtem a jószágokkal, de nem akart így 

                                                 
267 Interjú M. Józseffel. Budapest, 2011. április. 13. 
268 Interjú V. Lászlónéval. Beregszász, 2010. szeptember 17. 
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semmit, ami az én kényelmemet szolgálja.”.269 B. Jánosné munkahelyváltásával és így önálló 

jövedelemhez jutásával hozta összefüggésbe vásárlási lehetőségei bővülését: „...mikor oszt én 

a Cipőgyárba270 mentem, nekem jobban lett fix, hát jóval többet kerestem, nem sokat, de jóval 

többet, mint a téeszbe, így másképp tudtam a pénzt forgatni, az az én kezembe került”.271 A 

női interjúalanyok elbeszélése alapján úgy tűnik, hogy időnként megfogalmazott fenntartásaik 

ellenére is egyöntetűen igényelték az új háztartási eszközök bizonyos körét (elsősorban a 

mosógépet és a hűtőgépet).272 Markáns választóvonalat az eszközebeszerzések terén – a 

jövedelmi viszonyok mellett – talán a férjek női szerepekhez való eltérő hozzáállása 

képezhetett. 

 

IV. 3. A falusi háztartások legnépszerűbb eszközei: a mosógép és a televízió 

 

A kezdeti időszakban a keverőtárcsás mosógép ára mellett az új technikai 

vívmányoktól való idegenkedés is visszatartó erőnek számított a vásárlástól. Többen 

említették például attól való félelmüket, hogy a mosógép széttépi a ruhát. A mosógép helye a 

vezetékes víz, s ezzel összefüggésben a fürdőszoba kiépüléséig a konyhában volt, ahol a 

korábbiakhoz hasonlóan többnyire hetente egyszer mostak. A vizet a kézi mosáshoz 

hasonlóan a kútról hordták, s a sparhelten melegítették. A nyári időszakban rendszerint az 

udvaron vagy a nyári konyhában mostak, ahol könnyebben megoldották a vízhordás és 

öblítés, teregetés problémáját. 

 O. Mihály feleségével viszonylag korán, az 1950-es évek végén vásárolt mosógépet. 

Az ok az volt, hogy dolgozó felesége könnyebben el tudja látni otthoni teendőit, ugyanis a 

kézzel való mosás a háziasszonyok egyik legfárasztóbb és leginkább időigényes munkája volt. 

„Hát ezelőtt még egy teknő ruhához hozzáálltunk nyolc órakor hordani be a vizet melegíteni a 

masinán, hogy melegvíz legyen, teknő mellé álltunk, örültünk, ha tizenkét órára ki lehetett 

izélni, dörzsölni…” A mosás nehézségét súlyosbíthatta a férj munkavégzésének típusa is: 

„...nem az irodán ült, mindig hót retkes holmi volt, a lovat pucolta, a gyerekek is, hát nem 

ilyen tisztaság vót, mint most”.273 A női interjúalanyok közül más is úgy ábrázolta a mosás 

                                                 
269 A legidősebb interjúalany, F. Józsefné visszaemlékezésében többször is utalt erre: „...meg az uram olyan vót, 
hogy azt annyira ki kellett szolgálni, mer ha nem, akkor ő mindig kocsmába ment, ez volt a dac” vagy „hát az 
uram az nem izélt [foglalkozott – I. Á. L.] ilyenekkel, mossál úgy ahogy tudsz, ezelőtt is kimostak”. Interjú F. 
Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. november 17. 
270 A Cipőgyár Tiszakesziben létesült 1974-ben. 
271 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2008. november 23. 
272 A porszívó, hajszárító, villanyborotva stb. több háztartásban is sokáig nélkülözhetőnek bizonyult. 
273 Interjú F. Józsefnével. Tiszakeszi, 2008. november 17. A tisztaság eszményének változása többször is 
előkerült az F. Józsefnével készített interjú során: „...hát ott nem vót olyan tisztaság, mint most, hogy minden 
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folyamatának változását, hogy bár az lényegesen átalakult, könnyebbé és kényelmesebbé vált 

a mosás, de ezzel arányosan az igényesség is nőtt. 

  A munkatakarékos háztartási gépek mítoszát Ruth Schwartz Cowan kérdőjelezte meg 

nagyhatású munkájában. Meglátása szerint az új háztartási technológia nem szükségszerűen 

csökkentette a háziasszonyok munkáját, habár biztosan újjászervezte azt. Bizonyos 

munkafolyamatokat, amelyeket a modernizációval kiküszöböltek – mint a szénhordás, 

vízhordás, favágás, hamu eltakarítása, kemence betüzelése, lámpatisztítás, szőnyegporolás 

stb. – korábban férfiak és gyerekek is végeztek. A háztartási gépek megjelenésével azonban a 

férfi és gyermek segítsége csökkent, egyes munkafolyamatok átkerültek a nőkhöz. Miközben 

bizonyos eljárások valóban könnyebbé váltak, addig az elvégzés gyakorisága az igények 

változásával együtt emelkedett, például gyakrabban cserélték a lepedőket és az alsóruházatot, 

ezért többet mostak. Vagy például miután változatosabbá vált az étkezés, összetettebb lett a 

főzés, továbbá mivel növekedett a házak alapterülete, azzal együtt nőtt a takarítás ideje is. A 

munkák egy részét – elsősorban a mosást, szőnyeg- és drapériatisztítást – korábban cselédek 

vagy kereskedelmi ellátó egységek végezték, most ezek gépek segítségével ugyan, de a 

háziasszonyra hárultak.274 

Jávor Kata néprajzkutató zsombói tereptapasztalatai összevágnak a fentiekkel. 

Meglátása szerint a mosással töltött idő a 20. század második felében nem lett kevesebb, a 

háziasszonyok nem spóroltak időt a gépi mosás elterjedésével, mivel az emelkedő higiéniai 

elvárások és az egyre gazdagodó ruhatárak megnövelték a mosnivaló mennyiségét. Jávor – 

Grimstadt Ingun Kleppre hivatkozva – a textilfajták változásával is összefüggésbe hozta a 

gyakoribb mosást.275 A 1970–1980-as években egyre elterjedtebbé váltak a házilag is 

könnyen kezelhető, mosható új ruházati anyagok (műszál, farmer). Tovább árnyalható ez 

azzal a megfigyeléssel, hogy a szabadidő megnövekedésével, az autózás fejlődésével és a 

turizmus széleskörű elterjedésével kötötte össze a sportos fazonú, könnyen kezelhető, új 

alapanyagú termékek iránti kereslet megnövekedését.276 

                                                                                                                                                         
nap mindenki tisztát vett, de azér iskolába csak igyekezett mindenki hogy […] vasalni ha vót vasalva, vót, de 
kimosva ki.” „Nem vót ez a nagy tisztaság, mégis megmaradtunk, mégis itt vagyok én is 91 év. Éppen mondom, 
most mindennap fürdenek […].” A 20. század első felének népi tisztálkodási szokásait mutatja be könyvében: 
JUHÁSZ K. 2006. 
274 SCHWARTZ COWAN, R. 1983. Az utolsó kitétel a falusi viszonyokra nyilván kevéssé releváns. A gépesítés és a 
háztartási munkákra fordított idő kapcsolatáról lásd még: BITTMAN, M. – RICE, J. M. – WAJCMAN, J. 2004. 
275 Valuch Tibor kutatásai is megerősítik, hogy a fogyasztás jelentőségének felértékelődésével a személyes 
ruhatárak jelentősen gazdagodtak. VALUCH T. 2004. 104–105.; JÁVOR K. 2009. 150. 
276 MNL OL BÁV XXIX-G-163. 69. d. Előterjesztés az 1979. november 20-i ügyvezetőségi értekezletre. Az 
alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások értékelése az Iparcikk Főosztály területén. 8. és 68. d. Előterjesztés 
az 1977. szeptember 6-i ügyvezetőségi értekezletre. A szolgáltatások helyzete a vidéki hálózatban. 9. 
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A megváltozott tisztaságképhez való hozzáállás egyéni eltéréseit szemléletesen 

érzékeltette P. Andrásné, aki saját és egy kortársa szokásait hasonlította össze: „Kézzel 

kimostuk, amit kell, nem volt mese. Emlékszek a gátőrháznál, hogy J. nénéd […], kimosott 

vagy 5 darab ruhát, egy héten egyszer, nálunk hiába ketten voltunk, nálunk nem, hát nekünk 

két olyan kötél ruha ki volt mosva, hát ilyen az emberek közt is a különbség, ki hogy tartja a 

ruhát vagy ki, nem tudom hogy hogy is mondjam, piszkolja be, vagy ki hogy szereti, hogy 

tiszta legyen, mán nem tudok mit mondani. Mer nálunk mindig sok ruha volt kimosva, hiába 

ketten voltunk. S ránéztem J. nénire, s ott egy bugyogó, már elnézést, egy vászonnadrág, egy 

törülköző, egy kombinét, hát. Mondjuk akkor nem is lehetett annyira bővelkedni ilyen 

dolgokkal, mint mostan, hogy hát nem tudjuk, hogy hány alsónemű van?” P. Andrásné – a 

frissen mosott ruhák vasalása kapcsán – egy másik, fiatalabb asszony rácsodálkozását is 

felemlegette: „Aszongya […]: »Ennyi ruhát, mióta én megvagyok – pedig már asszony vót – 

ennyi ruhát, mióta én megvagyok, hogy ennyit vasalni, én még nem láttam!«. Hát – mondom – 

[…], tik ha kimostok, hát mink aszongya még nem vasaltunk sose. Na, ilyenek a különbségek. 

Pedig nem olyan szegény családból származtak, mint mink, hanem még…”277 Az igényesség 

azonban nem mutat szoros összefüggést a család vagyoni helyzetével. P. Andrásné saját 

családját nehézsorsúként ábrázolta, ahol már a gyerekeknek is napszámba kellett járniuk, 

másfelől többször is hangsúlyozta, hogy fiatalként bolti munkája során megkövetelték az 

alkalmazottaktól a tisztaságot, továbbá saját magát divatkövető személyként ábrázolta.   Az 

általa ellenpéldaként említett kortársa soha nem lett fizetett alkalmazott, nem vált semmilyen 

munkaközösség (téesz, vállalat) tagjává, s bár férje keresetét a saját kertjükben megtermelt 

termények piacra hordásával egészítette ki, ennek ellenére társadalmi kapcsolatai 

szülőfalujára korlátozódtak. A mai mérce alapján értelmezhető igényesség kialakulását 

érdemes egy tanulófolyamatként felfogni, melynek elsajátítása azok számára volt könnyebben 

teljesíthető, akik például munkájuk révén kiléptek a hagyományos paraszti, falusi közegből, s 

más mintákkal is szembesültek. 

A televíziót tekinthetjük a másik olyan eszköznek, mely szintén gyorsan utat tört 

magának a falusi otthonokba.278 Sándor György, a televízió egykori műsorigazgatója a 

televízió szerepét – amely egy korabeli vizsgálat alapján a nyugati és hazai életvitelben 

hasonló szabadidős szokásokat eredményezett – a társadalmi célkitűzések és értékek 

vonatkozásában látja határozottan elkülöníthetőnek a kapitalista változattól. 

                                                 
277 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2008. november 16. 
278 E helyen köszönöm meg Nyeste Sándor levéltáros-történész segítségét, aki a témával kapcsolatos levéltári és 
sajtóanyagokra, valamint korabeli néprajzi vizsgálatokra hívta fel a figyelmemet. 
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„Megkülönböztető jellemzője kell, hogy legyen a szocialista televíziónak, közösségi jellege. 

Ez mindenekelőtt abban a törekvésben nyilvánul meg, hogy közösségeket összefogó 

kommunikációs rendszernek tekinti magát. Nem az egymástól való elzárkózás, hanem az 

összekapcsolás a célunk. A különböző társadalmi rétegek közelítésére, és a családok 

százezreinek egy áramkörbe kapcsolásával is a nagy közösség összeforrasztására 

törekszünk.”279 A tévénézés kezdeti formája is illeszkedett ebbe az ideológiai elgondolásba. 

Közösen tévéztek a kocsmákban, a kávézókban, kultúrházakban, iskolákban, tanácsházán stb., 

illetve az emberek otthonában (rokonoknál, barátoknál, szomszédoknál) is.280 K. Istvánné 

viszont konfliktusosnak ábrázolta a falu minden lakója számára nyitott tanácsházi tévénézést, 

s a rossz tapasztalatával magyarázta első televíziója 1964-es megvásárlását. „[A]zt akkor 

gyerekek gyöttek istentiszteletrül, aztán a sok gyerek ott vót, aztán az én fiamnak bőrkabátja 

vót, M.-nak hítták azt a cigány fiút, borotva pengével végig vágta a hátán a kabátot úgy kellett 

összevarratni a szabóval, csúnya lett, azt mondtam nem mész oda többet, azért, hogy én 

felöltöztetlek annak meg nincsen ruhája, azt levágja rólad a rongyot, veszek itthonra tévét, azt 

majd itthon nézed”.281 Az otthoni tévénézés kapcsán fia kortársi közösségét emelte ki, amely 

az utcabeli gyerekekből, iskolatársakból, barátokból állt, s volt, hogy tíz gyerek is együtt nézte 

a futballmeccset.282 

Az, hogy egy tévének több felhasználója, vagyis alkalomadtán nagyszámú nézője volt, 

összefüggésben állt a szűk gyártási kapacitással is.283 A közös tévénézés falusi előképét a 

közös rádiózások, regény- és újságolvasások képezték. A legtöbb idős interjúalany név szerint 

fel tudta sorolni azt a pár embert a faluban, akik elsőként rendelkeztek rádióval. Egy-egy 

kiemelt esemény (pl. Horthy István temetése, az 1938-as felvidéki területrevízió) 

rádióközvetítése tömegeket vonzott: „Tehát a felvidéki bevonulást a rádió mikor közvetítette, 

a kántor lakásának az udvarán egy olyan 80–100 ember így körbe ült és ott hallgatta a rádiót 

[nevet]. Minekünk legközelebb a szomszédba a B. bácsi, aki ilyen festék- és mészárusítással 

foglalkozott, na neki volt még leghamarabb ott a, meg a K. Ernő bácsinak. Tehát 3-4 

                                                 
279 SÁNDOR Gy. 1975. 12. 
280 A Pénzügyminisztérium 1959-ben hozzájárult ahhoz, hogy a művelődési házak és otthonok egy darab 
televíziókészüléket legfeljebb 6000 Ft értékben költségvetésükből – bevételi többletük terhére – „működési 
kiadások” címen beszerezhetnek. MNL BAZML XXIII. 1043/b. 1. d. Tiszapalkonyán a községi tanács 1960-ban 
vásárolt egy televíziót a községfejlesztési terv terhére, amit a tanácsteremben helyeztek el, később a kultúrházba 
került. A vásárlás indoklásakor kiemelték, hogy a televízió hozzájárul a község kulturális életének 
megjavításához, de fel tudják használni az agitációs és tömegszervező munkákhoz is. MNL BAZML XXIII. 
986/a. 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyv, 1960. július 10. 
281 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 29. 16. 
282 Uo. 9–10. 
283 A Munkácsy televíziót előállító Székesfehérvári Vadásztöltény Gyárhoz például iskolák, pártbizottságok,, 
sportegyesületek fordultak levélben egy-egy soron kívüli készüléket remélve. 
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embernek volt ilyen telepes rádiója.” (O. Mihály)284 S. János édesapjával párszor átment 

esténként az egyik utcabeli rádiótulajdonoshoz, s a két felnőtt között zajló beszélgetést 

komoly politizálásként jellemezte, akik már 1940-ben „megjósolták”, hogy a németek 

elveszítik a háborút. Házasságkötését követően a falu egyik újonnan nyitott utcájába 

költöztek, ahol emlékezetesként ábrázolta a harmadik szomszédnál meghallgatott 

futballmeccset 1952-ben, melyre nagyon sok ember gyűlt össze. (A „valami világbajnokság”-

ként megnevezett esemény talán a magyar válogatott olimpiai döntője lehetett).285 

 Maruša Pušnik szlovén kutató kutatásai alapján ugyanakkor arra is felhívja a 

figyelmet, hogy ez a tevékenység sokszor csak kollektív gyakorlatnak tűnik. Több 

interjúalanyra is hivatkozott, akik elmondása szerint a közös tévénézések alkalmával a 

koncentrálás érdekében teljes csendnek kellett lennie. Az emberek összegyűltek a tévé körül, 

belemerültek ugyanannak a műsornak a nézésébe, de ez nem növelte meg jelentősen a 

közöttük lévő személyes kommunikációt.286 P. Károly visszaemlékezése is magát a tévénézést 

és nem a szomszédokkal való együttlétet emeli a középpontba: „...így annyi volt csak, hogy a 

szomszédba átmentünk este, megnéztük a nyolcórást, minden nap nyolc órakor volt vagy film 

vagy színházi előadás, s akkor utána annak vége lett, tartott kilencig, akkor hazajöttünk, s 

fekvés, ennyi.”287 G. Zoltán Károly úgy ábrázolta az 1961-ben – óvárosi, szederkényi 

albérletébe – megvásárolt televízióját, mint ami a kultúrát közvetítette számára, helyettesítve 

az épülő város színvonaltalan kulturális életét. Kiemelte, hogy bár a faluban akkortájt két tévé 

volt csak, a tévét néző társai – minden bizonnyal idegenségének köszönhetően – nem a 

falusiakból, hanem a hozzá hasonlóan a faluban lakó mérnökökből, technikusokból stb. álltak. 

Számára is a meccsek maradtak emlékezetesek, amikor „[n]yolcan-tizen füstöltek ott a 

szobába”. A késő estébe is elnyúló közös tévénézéseket inkább terhes eseményként jelenítette 

meg, ahol nem volt szerepe a kommunikációnak: „Én nem hívtam őket, és nem beszéltünk 

semmiről. Tévét nézünk, nem fogunk beszélni, ugye. [...] Utána mentek haza. Hát reggel ötkor 

kelni kellett.”288 Ahogy Pušnik rámutatott, a tévénézés gyakorlata egyre jobban 

individualizálódott azáltal, hogy egyre több háztartás tudott tévékészüléket beszerezni, s a 

párbeszédek helyett egyre inkább a televíziós kommunikáció kezdte uralni az otthoni teret. A 

                                                 
284 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2008. november 15. 
285 Interjú S. Jánossal és S. Jánosnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 27. 18–19. 
286 PUŠNIK, M. 2010. 250–251. Kerényi Gábor Vezseny község rádiózási és tévézési szokásairól írt néprajzi 
dolgozatában a közös tévénézés kapcsán közölte a következő interjúrészletet: „A tévét eleinte addig néztük, amíg 
a műsor tartott. Nem volt ott illemszabály. Vót, hogy a gazda az egyik sarokba vót, az asszony meg a másikba, 
oszt aludtak.” KERÉNYI G. 1978. 65. 
287 Interjú P. Károllyal. Tiszapalkonya, 2011. szeptember 6. 
288 Interjú G. Zoltán Károllyal. Készítette Ispán Ágota Lídia – Kovács Csaba. Tiszaújváros, 2012. április 30. – 
2012. november 17. 339–341. Idézet: 340. 
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tévénézés egyenlővé vált más háztartási és otthoni szabadidős tevékenységekkel, mint a főzés, 

olvasás stb., s az otthoni idő eltöltését, illetve a látogatások idejét is egyre inkább a tévé 

műsorrendje szabta meg. Habár az emberek a tévé révén sokkal jobban kötődtek a világhoz, 

mint bármikor előtte, lassan mégis hozzájárult az elidegenedéshez és az individualizációhoz a 

kollektivitás felé irányuló szocialista társadalomban.289 

A szlovén kutatónő arra is kitér kutatásában, hogy a tévé a szocialista ideológia 

mindennapokba transzformálásának hatékony eszköze is volt, ezzel segítve a szimbolikus 

hatalom reprodukcióját. A szocialista rezsim trükkjeként a televíziós program a sikeres 

szocialista fejlődés és a modern szocialista ipari társadalom munkaerkölcsének ideáját vitte el 

a lakásokba. A propaganda olyan környezetben szólította meg az embereket, ahol 

kényelmesen, otthonosan érezték magukat. A hatás nem is maradt el, a szlovén interjúalanyok 

visszaemlékezése szerint a korai években szerették nézni az ipari létesítményekről, új 

gyárakról, felszerelésekről, gépekről vagy a gépesített mezőgazdaságról stb. beszámoló 

riportokat is.290 A Nők Lapja 1959. decemberi lapszáma is a politika, a közélet iránt érdeklődő 

emberekként ábrázolta a falusiakat. „Gyenge az áram, az a baj. Ha a szomszéd felkapcsolja a 

villanyt, alig jön be a kép. A kongresszuskor is! Na, úgy káromkodott az emberem, rossz volt 

hallani. Átjöttek mind a szomszédok, hogy majd hallgatják Hruscsovot. Annyian voltunk, 

még a hideg sparherden is ültek. És képzelje, jóformán semmit se láttunk.”291 

A televízió tudatformáló, nevelő szerepe a későbbiekben is fontos eszközként 

funkcionált a szocialista rezsim kezében. Sándor György műsorigazgató a kultúraközvetítést 

tekintette a tévé egyik legfontosabb feladatának: „A tévé azzal, hogy város és falu, fizikai és 

szellemi munkát végző emberek számára egyidőben közvetít tanfolyamokat és bemutatókat, 

színházat és filmet, maga is segít abban, hogy a kultúra mindenkihez eljusson. […] Ezzel 

hozzájárul a város és falu közötti különbségek csökkentéséhez, és csökkenti a fizikai és 

szellemi munkát végzők között ma még meglevő kulturális különbségek körét.”292 

                                                 
289 PUŠNIK, M. 2010. 248–251. 
290 UO. 249. A televízió szerepét a szovjet rezsim két területen – politikai kommunikáció és kulturális felemelés 
– látta alapvető fontosságúnak. Erről és a tévénézés izolációt, passzivitást hozó gyakorlatáról lásd még: ROTH-
EY, K. 2007. 278–306. 
291 Kókai esték. Nők Lapja, 1959. 51. sz. 
292 SÁNDOR Gy. 1975. 11. Horváth Edina a Magyar Televízió 1968-as műsorpolitikáját elemző cikkében írja, 
hogy a hat adásnap alatt az egyes napok főműsoridőben határozott jelleget kaptak: kedden színházi és 
operaközvetítések, operafilmek, szerdán játékfilm vagy tévéjáték, valamint mezőgazdasági és külpolitikai témájú 
műsorok szerepeltek, csütörtökön ifjúsági műsort, helyszíni közvetítést, tévéjátékot vagy rövid játékfilmet, zenei 
és képzőművészeti műsorokat vetítettek. Péntekenként jelentősebb zenei vagy irodalmi fejtörők, vetélkedők, 
politikai oktató és ismeretterjesztő műsorok és szórakoztató zenés műsorok mentek, míg szombaton és vasárnap 
szórakoztató műsorokat (színházi előadásokat, sportközvetítéseket, tévéjátékokat, játékfilmeket) adtak. 
HORVÁTH E. 2008. 188. 
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 A Magyar Rádió és Televízió falunak szánt műsorairól készült 1961-es jelentés293 is 

szinte minden fent említett műfajt megemlít a parasztok kedvelt műsorai között, ugyanakkor 

az ízlésformálás igényével fellépve meg is határozta az adott műsortípus fejlesztendő, 

erősítendő területeit, s csak néhány esetben tekintette kiindulópontnak, tovább építhetőnek a 

már kialakult érdeklődési kör elemeit. Az ismeretterjesztő műfajok esetében a legsikeresebb 

formátumnak tartott Téli órák – hasznos mulatságok címmel futó rádióműsort – melynek 

mintájára Őszi-téli esték címen tévéműsort is terveztek – például a parasztok által kedvelt 

kalendáriumi forma modernizált változatának tekintették. Más társadalmi csoportokkal 

összevetve a parasztok esetében nagyobb fontosságot tulajdonítottak a formai 

megvalósításnak, az ügyes műfaji megoldásoknak: a személyes hangvétel és a szenzáció-

szerű tálalásmód például hozzájárult körükben az életrajzi hangjátékok, személyesebb 

beszámolók és az ismeretterjesztő műsorok népszerűségéhez. A törzsközönséggel rendelkező, 

népszerű irodalmi és zenei rádióműsoroktól (melyeken a televíziós műsorok is alapultak) 

viszont korszerűbb gondolkodásmódot és igényesebb tartalmat vártak el. A műfaji skála 

bővítésével kívánták például a Kincses Kalendárium irodalmi műsor „bizonyos retrográd, az 

elmaradott paraszti ízléshez és gondolkodásmódhoz igazodó vonásait” (elsősorban a 

kispolgári mentalitással bíró, házsártos Róza – Mihály házaspár szereplését) csökkenteni.294 A 

magyar nóta szerepének visszaszorítása érdekében – a Magyar Nóta Bizottság 

közreműködésével – csökkentették a nóták arányát a népzene javára főleg a leghallgatottabb 

műsoridőben (mint megjegyezték, kifogásolta is ezt elég sok paraszti hallgató), a televízió 

műsoraiból pedig szinte teljesen hiányzott a nóta. Külön hangsúlyt fektettek a komolyzene 

megszerettetésére (pl. népdalok szimfonikus feldolgozásaival), s a televíziós 

operaközvetítésekben is nagy lehetőséget láttak, remélve, hogy a vonzó képi világ felülírja a 

komolyzenétől való idegenkedést. A híradásokkal kapcsolatban érkezett levelek a 

közérthetőséget, az egyszerű fogalmazásmódot, nyelvezetet hiányolták, amelyet különösen az 

„ellenséges” rádióadások hatásának ellensúlyozása miatt tartottak megfontolandónak a 

jelentéstevők. Több helyen is kifogásként merült fel, hogy miért nem használja ki jobban a 

televízió a képes ábrázolásmód nyújtotta lehetőséget: „általános kívánalom, hogy ne egy fej 

töltse be negyedórán át, vagy tovább is a képernyőt”. 

1968-ban a műsorhét kibővítésének, a tematizációnak egyik célja volt, hogy – a 

„tévérabság” kialakulását megakadályozva – „differenciált tévénézésre” bátorítsák a nézőket, 

                                                 
293 A Magyar Rádió és Televízió műsorainak szerepe a falu kulturális színvonalának emelésében. MNL OL M-
KS 288-22. MSZMP. Agitációs és Propaganda Osztály iratai. 1961. 7. d. 
294 A tévé- és rádióműsorokban fellelhető kispolgári nézetek és ízlés károsságáról ír: A kispolgári igények és 
ízlés hatásáról. Északmagyarország, 1963. május 19. 4.   



104 
 

hiszen – miként a Rádió Újság is többször hangsúlyozta – a tévénézést is tanulni kellett.295 A 

jelenségre Kerényi Gábor is rámutatott vezsenyi vizsgálata során: „Mikó a televízió begyütt, 

eleinte végig lestük. Ha korcsolya vót még kettőig is néztük. De mán nem érdekel ez sem. 

Úgy mondjuk, hogy ez sem meginni való.”296 Amint látható, igen szerteágazó érdeklődési 

körrel jellemezték a falusi közönséget, amely szinte majd minden műsortípust szívesen 

fogadott, s különösen a kezdetekben válogatás nélkül, mindent meg is nézett. 

A televízió szórakoztató műsorai kapcsán folytatott korabeli borsodi vizsgálat hasonló 

tapasztalatokat szűrt le: „Sokan a teljes műsort szórakoztatónak tekintik, illetve magát a 

televíziót szórakoztató eszköznek vélik, és azt szeretnék, ha […] kizárólag szórakoztató 

előadások szerepelnének a programban, azok közül is csak a könnyebb, együtt-gondolkodást 

nem kívánó műfajú játékok és egyéb adások.” A felmérés (amelynek mikéntjéről semmit sem 

közöl a szerző) mezőgazdasági- és munkásjellegű járások, települések megkülönböztetésével 

is igyekszik árnyalni a lakossági igényeket, ugyanakkor nem fedezhető fel markáns különbség 

a műsorok megítélésében. A borsodi bányászokat például úgy ábrázolja, mint akik kedvelik a 

sorozatokat, A Kék fényt, a nemzetközi esteket, viszont a statikus képi világú kerekasztal-

beszélgetések, a többször fárasztónak ítélt színházi közvetítések nem keltik fel 

érdeklődésüket. Keveslik a magyar tájak, történelmi emlékek, népi együttesek bemutatására 

szánt időt.297 

Az egyik legnépszerűbb televíziós programnak a sportközvetítések tekinthetők, 

melynek vonzereje – miként arra M. József kereskedő is felfigyelt – akár vásárlásra is 

ösztönözhetett: „…a televíziót a sportkedvelők, a focikedvelők [vették – I. Á. L.]. Hát ugye 

tévén mutatták a futballt, a meccseket. Hát vasárnaponkint bementem az üzletbe, vasárnap, 

meccset nézni jöttek, teli volt az üzlet és nézték a meccset. […] Kinyitottam a boltot, mán csak 

azért, hogy meccset nézzünk. Hát úgy ment széjjel a híre, hogy van olyan készülék, ahol 

lehetett meccset látni… Hát még Hajdúböszörményből is jöttek, hallották, hogy Polgáron 

vasárnap lehet meccset nézni. És így tudtam eladni televíziót. Jaj, neki is kéne ilyen 

készülék.”298 

Gunda Béla néprajzkutató az idősebb falusi nemzedék legkedveltebb műsorai közt 

említi az alábbi programokat: időjárás-jelentés (melynek népszerűsége a kalendáriumokra 

vezethető vissza), kalandos filmek és színdarabok, Repülj páva és a hozzá hasonló műsorok, 

                                                 
295 HORVÁTH E. 2008. 188. A tévéfüggőségről és a válogatás fontosságáról, mely elsősorban a tanulatlan 
emberek körére volt jellemző, lásd még: ROTH-EY, K. 2007. 301–302. 
296 KERÉNYI G. 1978. 65.; GUNDA B. 1975. 55–56. 
297 BENEDEK M. 1970. 53., 57–58. 
298 Interjú M. Józseffel. Budapest, 2011. április 13. 



105 
 

cirkuszi előadások. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a paraszti népesség számára 

sok műsor (pl. a polgári életről szóló színdarabok, modern drámák) megértése nehézséget 

okoz.299 A kultúrához való egyenlő hozzáférés tehát, mint láthatjuk, nem feltétlenül 

módosított érdemben a hagyományos, paraszti érdeklődési körön, illetve a bővülő 

műsorkínálat nem hozta magával azonnal a befogadás képességét. 

 

                                                 
299 GUNDA B. 1975. 55–56. 
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V. A FOGYASZTÁS TEREI 
 

V. 1. Az eladás és a vásárlás helyszínei 
 

A 19. századtól kezdve kialakuló fogyasztói társadalom – korábbi korszakoktól eltérő 

– jellemzőjeként tartják számon, hogy széles rétegek számára vált lehetővé az 

alapszükségleteken felüli javak és szolgáltatások megvásárlása. Mindennek egymást erősítő 

feltétele a tömegtermelés kialakulása, a rendszeres és pénzben fizetett bérmunka elterjedése, 

továbbá a munkától elkülönülő szabadidő megjelenése volt. Hasonlóan fontos szerepet 

játszott az árut a fogyasztóhoz eljuttató kereskedelmi tevékenységnek az átalakulása, így a 

reklám mellett az új eladási formák (áruház, önkiszolgáló bolt, üzletlánc, szupermarket) 

megjelenése is.300 

A fentebb vázolt folyamat magyarországi története kapcsán elmondható, hogy mind 

területileg, mind társadalmi csoportok tekintetében igen nagy változatosság figyelhető meg. 

Budapesten például már az 1920-as években fogyasztói társadalomról írnak a kutatások, 

hiszen a főváros lakossága élelmiszer-szükségletét és más javait már kizárólag kereskedelmi 

úton szerezte be, a termelés különvált a háztartásoktól, s azok csak fogyasztóként jelentek 

meg a piacon,301 az új kereskedelmi formák képviseletében pedig már a 19. század végétől 

kezdve megjelentek a vásárcsarnokok és az – itthon elsősorban kispolgári igényeket kielégítő 

– áruházak.302 

A többnyire önellátóként elképzelt – ugyanakkor a fogyasztás szellemétől már a 19. 

században megérintett303 – parasztságot (és a falut) ezzel szemben az 1960-as évek második 

feléig a tradíciók továbbélése és a mérsékelt ütemű modernizálódás jellemezte. A paraszti 

fogyasztói szokásokban fordulatot a kollektivizálás jelentett, melynek következtében az addig 

a gazdaságra, földvásárlásra fordított beruházások kényszerűen elmaradtak, s új terepen 

valósult meg az anyagi felhalmozás.304 Erősítette mindezt az ipari munkavállalás terjedése is, 

mely rendszeres készpénzjövedelmet, azaz elkölthető összeget jelentett a háztartások számára. 

A falusi fogyasztói réteg – jelentős fáziskéséssel követve az általános trendet305 – kezdetben a 

ruházati cikkek és a háztartási eszközök elérését tekintette fő prioritásnak, majd 

                                                 
300 BÓDY Zs. 2008. 21–28. 
301 BÓDY Zs. 2009. 3. 
302 GYÁNI G. 2008a. 134–160. 
303 A paraszti háztartásokban megjelenő új fogyasztási cikkekről (pl. takaréktűzhely, fém-, üveg- és 
porcelánedények, tükrök, konfekcióruha, üvegképek, ponyvanyomtatványok stb.), az igények bővülésének 
hátteréről, azaz a fogyasztói motivációkról nemzetközi áttekintésben lásd: HOFER T. 1994. 
304 VALUCH T. 2003. 156., 2013. 75. 
305 GYÁNI G. 2008b. 11. 
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korszakunkban már a tartós fogyasztási eszközök beszerzése kapott nagyobb, valamint a 

szabadidő eltöltése (utazás és turizmus) mérsékeltebb jelentőséget. 

A fogyasztás szerepének erősödése falun is a vásárlás hagyományos színtereinek 

átalakulását eredményezte. Bár a falusi, kisvárosi vegyesboltok, az úgynevezett szatócsboltok 

már a 19. századtól elterjedtek, s az 1920-as években a Hangya Szövetkezet üzletei is 

megjelentek,306 forgalmuk különösen a falvakban rendkívül korlátozott volt. Tiszapalkonyán 

és Tiszakesziben például a háború előtt a Hangya Szövetkezet boltja mellett több – zsidók 

által üzemeltetett – magánkereskedés is működött. Ezekben a boltokban a visszaemlékezések 

szerint elsősorban olyan, a háztartásban nem előállítható dolgokat vásároltak, mint gyufa, 

petróleum, cipőfűző, lámpabél, ecet, rizs, só, fűszerek. Ekkor még mind az eladás, mind a 

vásárlás szempontjából a vásárok, piacok képviseltek nagyobb jelentőséget. 

A hagyományos kereskedelmi infrastruktúra és módszerek szocialista 

modernizációjához a „kulturált kereskedelem” koncepciója nyújtott hátteret. E fogalom a 

szocialista korszak egészében mérceként és hivatkozási alapként szolgált a kereskedelmi 

tevékenység megítélésekor. Ennek tartalmi kibontása során bemutatom a szocialista 

kereskedelemnek a kapitalista kereskedelemtől tett elhatárolódási kísérleteit, a korábbi 

kereskedelmi módszerek elhagyását, illetve átértelmezését, az egykori parasztok „kulturált” 

bolti eladóvá válását – hiszen interjúalanyaim közül többen is éveken keresztül a 

kereskedelemben dolgoztak,307 valamint a vásárok, piacok világához szokott falusi 

                                                 
306 SZARVAS Zs. 2000. 375–376. 
307 P. Andrásné 18 évesen, az ’50-es évek második felében a Tiszapalkonyai Erőmű munkásait ellátó boltban 
helyezkedett el, később a palkonyai „nagyboltban” öt évig eladóként dolgozott, majd 3–3 évig önállóan vezetett 
egy kisboltot Palkonyán, illetve a szomszédos kistelepülésen, Oszláron. K. Istvánné az 1960-as évek közepétől 
15 éven át a palkonyai tsz zöldségboltjában dolgozott. S. Bálintné a Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi 
Vállalat által saját lakásában üzemeltetett ún. háziboltot vezette az 1960-as évek végétől 14 éven keresztül 
Palkonyán. S. János 1959-től nyolc éven át vezette a palkonyai italboltot (a „nagykocsmát”). Valamennyiük 
közül kiemelkedik az 1926-ban született polgári M. József pályafutása, melyről Kereskedelemben egy életen át 
címmel egy kiadványt is megjelentetett. Napszámosként dolgozó édesapja 1934-től a Polgári Földművelő 
Népkör kocsmáját vezette, melybe egész családja besegített. M. József 1939-ben 13 évesen kereskedő tanonc lett 
egy helyi zsidó vaskereskedésben, ahol 1942-től – tanulmányai végeztével – mint vaskereskedő segédet 
foglalkoztatták. 1943-ban szakmai továbbképzés céljából egy győri vasüzletben helyezkedett el, ahonnan 4 
hónap elteltével haza kellett térnie a kocsmát vezetni, mivel édesapját behívták katonának. Leventeként 
hamarosan őt is Dunántúlra vitték, ahol Veszprémben két hónapig fűszer- és csemege kereskedőként 
alkalmazták a helyi Szövetkezetnél. Innen már katonaként került ki Németországba, ahol testvérével együtt 
angol hadifogságba esett. 1946 őszén jutottak haza. 1948 februárjában megnyitotta saját vasüzletét, amit 1950 
augusztusában államosítottak, s a helyén létesített Népbolt Vasedény és üvegboltban rövid ideig eladóként 
alkalmazták. Onnan először az egyik helyi fűszerboltba, majd 1951-ben a Népbolt egyik élelmiszerboltjába 
helyezték, ahol hamarosan rábízták a bolt vezetését, végül azonban elbocsátották. Ezt követően, 1953-tól a 
Földművesszövetkezet vasszaküzletét vezette Egyeken. 1955-ben már házasemberként visszaköltözött Polgárra, 
ahol a földművesszövetkezet Főboltjában lett eladó, majd üzemág-vezető, irodai dolgozó. 1955 októberében már 
mint vezető tért vissza a földművesszövetkezet Főboltjába. A vegyesboltban fokozatosan az iparcikkek kezdtek 
dominálni, ott egy idő után már a műszaki újdonságokat (magnó, tévé, moped, mosógép, centrifuga) is be 
lehetett szerezni. A párhuzamosságok megszüntetése céljából 1961 októberében a Főboltot Műszaki Bolttá 
alakították át, amit nyugdíjazásáig, 1986-ig vezetett. 1965-ben leérettségizett, s különböző szaktanfolyamokat is 
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vásárlóréteg modern üzletekben való egyre nagyobb arányú megjelenését. Mindenekelőtt 

érdemes azonban a kulturált szót és annak korabeli jelentését is elemezni. 

 

V. 1. 1. A kulturáltság fogalma 

 

Norbert Elias 1939-ben megjelent, A civilizáció folyamata című művében a civilizált 

nyugat-európai emberre jellemző viselkedési normák kialakulását követte nyomon a 

középkortól a 19. század végéig. Bemutatta azt a folyamatot, melynek keretében az ösztönös, 

spontán érzelmi megnyilvánulások (pl. testi szükségletek kezelése, agresszivitás) az udvari-

arisztokratikus viselkedési szabályok, udvariassági formák (pl. asztali etikett, 

zsebkendőhasználat, társas viszonyok, helyes beszéd) fokozatos elterjedésével 

visszaszorultak, finomodtak, ahogy a külső, társadalmi kényszerek belsővé alakultak (a fizikai 

erőszaktól való félelem helyét az állami erőszakmonopólium kialakulásával a szégyenérzet 

vette át), folyamatos önkontrollra késztetve az egyént. A szerző a francia, angol civilizáció 

(mely politikára, gazdaságra, technológiára, viselkedésmódra egyaránt vonatkozhat) és a 

német kultúra (szellemi, művészi, vallási-morális teljesítmény értelemben) fogalmak (az első 

világháború idején újból felerősödő) szembeállítását a 18. századra – az udvar és a politikából 

kizárt, szellemi, tudományos, művészi tevékenysége által legitimált német polgárság 

ellentétére – vezette vissza.308 

Lukács György 1946-ban az új szocialista/lenini kultúra fogalmának magyarázatakor 

kiemelte, hogy a korabeli polgári kultúrafelfogással szemben abban a kultúra és civilizáció 

ellentétességét a kultúra és civilizáció egybefonódása váltja fel (hiszen például a termelés 

fokozása, mint gazdasági cél nem választható külön a falu kulturális színvonalának 

emelésétől, vagy a munkásságnak a természettudomány és technika ismereteiben való 

elmélyedésétől, ezek egymással párhuzamosan futó folyamatok). Mindez szubjektív módon 

kivetült a szovjetek mindennapi életére is, melynek egyik leggyakrabban használt kifejezése a 

kulturáltság (kulturnosztj). Lukács adaptálásában „[e]z annak követelését jelenti, hogy minden 

embernek minden tevékenysége arra kell, hogy irányuljon, hogy kultivált módon történjék. 

Annak a társadalmi követelését jelenti ez, hogy a kultúra áthassa minden ember egész 
                                                                                                                                                         
elvégzett. Több kitüntetést, elismerő oklevelet kapott, s ő volt az ÁFÉSZ szakszervezeti titkára is. 1986-ban 
feleségével megnyitották saját ajándékboltjukat az akkor épülő polgári butiksoron. Felesége szülei szintén a 
kereskedelemben dolgoztak Polgáron. A korábban gazdálkodással foglalkozó család 1946-ban egy 
üzlethelyiséggel rendelkező lakást vett, ahol tovább üzemeltették a vegyesboltot. Az államosítást követő rövid 
kitérő után M. József apósa a földművesszövetkezet zöldségboltjában dolgozott, anyósa pedig előbb a 
Népboltnál helyezkedett el, majd az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat önkiszolgáló boltjának lett a vezetője. 
Az életúttal kapcsolatban lásd: MEGYESI J. 2006., 2007.15–16., 34., 93–106. 
308 ELIAS, N. 2004. 
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munkáját és szabadidős, szoros értelemben vett kulturális tevékenységét egyaránt. A 

villamoskalauztól a tudományos intézet munkatársáig mindenkivel, mindenkinek egész 

nyilvános és privát életével szemben érvényre igyekszik juttatni ezt a társadalmi 

követelményt.”309 

A kulturnost koncepciója az 1930-as években jelent meg a Szovjetunióban, és a 

kulturált viselkedés normatív szabályait közvetítette a társadalmilag mobil, paraszt-munkás 

gyökerű csoportok számára. Bár sohasem határozták meg pontosan a jelentését, kezdetben a 

megfelelő ruházatot és külső megjelenést, a személyes ápoltságot, tisztaságot, rendezettséget 

értették alatta, majd hatása egyre inkább kiterjedt a mindennapi életkörülményekre, az egyén 

tárgyi környezetére (legfőbb szimbólumai a függönyök, lámpaburák és asztalterítők voltak), 

amitől a régi szokás- és viselkedéselemek megváltozását is remélték. A harmincas évek 

végére a külső jegyekről fokozatosan áttevődött a hangsúly az emberek belső világára, 

elsőként a nyelvi (helyes, irodalmi beszéd, olvasottság), majd a politikai aspektusra (a 

dialektikus materializmus elsajátítása politikai önképzés révén, a bolsevik öntudat 

fejlesztése).310  

Magyarországon Erdődi József nyelvész a Magyar Nyelvőr 1964-es számában szentelt 

egy rövid cikket „A kulturált szó dicső pályafutásának”. Az elmúlt évek tapasztalata alapján 

ugyanis a kulturált kifejezés jelentésárnyalatának bővülésére figyelt fel, mely az emberek 

tudása, szellemi képességei mellett egyre inkább azok viselkedésmódját is magában foglalta. 

Elterjedtté váltak az olyan szókapcsolatok, mint pl. kulturált kereskedelem, kulturált 

megjelenés, kulturált közlekedés, kulturált étkezés, kulturált kiszolgálás stb., bizonyos 

mértékben elfoglalva ezzel az udvarias szó terét. Meglátása szerint a szó jelentésmezője az 

oroszból átvett kultúrcikk szó megjelenésével, használatával kezdett kiszélesedni. Az orosz 

kultúra szónak és származékainak kétjelentéses voltával (melyben a műveltség és civilizáció 

fogalma egyesül) magyarázza, hogy az óvatlanul átvett szókapcsolatok nem jól illeszkednek a 

magyar kultúra szóhoz, mely csak szellemi műveltséget jelölt.311 

A kulturált kifejezés visszatérő eleme a korabeli közbeszédnek, jelentésrétegeinek 

feltárását egy szisztematikus fogalomtörténeti vizsgálat segíthetné. A sajtó áttekintése során 

szerzett saját tapasztalatok is alátámasztják Erdődi észrevételét, pl. egy az 

                                                 
309 LUKÁCS Gy. 1947. 39–41. 
310 CATRIONA, K. – VOLKOV, V. 1998.; VOLKOV, V. 2000. A higiénia bolsevik gondolkodásban betöltött 
kitüntetett szerepéről, szimbolikus jelentéséről lásd: STARKS, T. 2008.    
311 ERDŐDI J. 1964. 136–138. A kulturáltság mint kifejezés vélhetően egyik első, 1912-es sajtómegjelenése volt a 
témája a Magyar Nyelvőr 1913-as cikkének. Ebben a szerző nem tetszését fejezte ki a szó felbukkanása miatt, 
mivel az (a kultur szóhoz és annak egyéb származékaihoz hasonlóan) elfoglalja a műveltség szó helyét. 
ALEXANDER, B. 1913. 
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Északmagyarországban 1960-ban megjelent cikk tájékoztatott a kulturáltabb utazás érdekében 

meghirdetett udvariassági versenyről, melynek során a kulturált szót nem eredeti jelentésének 

megfelelően használták.312 Ezen túlmenően azonban a kulturált kifejezés gyakran az ízléses 

(pl. kulturált öltözködés, kulturált lakás)313 vagy a tiszta, rendezett (pl. kulturált környezet)314 

szavakkal is szinonim értelemben fordult elő. A szovjet mintához hasonlóan a külsőségek 

mellett a belső magatartásjegyek (az alábbi példa alapján az önmérsékletre, önuralomra való 

képesség) is részét képezték a kulturáltságnak. A Bánk bán – zömmel „nagyüzemi dolgozók” 

által megtekintett – miskolci színházi bemutatója kapcsán közölt cikk a kulturális 

rendezvényeken tanúsítandó kulturált magatartásról – a megfelelő öltözködésről315 és az 

illendő viselkedésről – értekezett. Utóbbi kapcsán megállapította: „Ezen a területen még sok a 

tennivaló. Még mindig gyakori, hogy elkésett nézők hangosan vitatkoznak a jegyszedővel. 

Apró bosszúságaikat a kezük ügyébe eső jegyszedőn vagy ruhatároson töltik ki (holott 

panaszukkal módjukban áll a nézőtéri felügyelőhöz fordulni), hangoskodnak, zavarják a többi 

nézőt az előadás élvezetében. Nagyon gyakori jelenség még, hogy a színházban hangosan 

beszélgetnek a nézőtéren. A színpadi cselekmény várható fordulatait latolgatják élénk 

beszélgetésben. A moziban pedig nem egyszer hangos közbeszólásokkal, ízléstelen 

megjegyzésekkel fűszerezik az előadást. […] Az előadásokon való kollektív részvétel 

fegyelmezettséget követel minden nézőtől. Fegyelmezettséget, kulturált magatartást.”316 

Ha tovább követjük a kulturált szó jelentését, akkor viszont az tűnik fel, hogy az 

évtizedeken keresztül propagált jelentéstartalom-bővítésnek köszönhetően napjaink 

szóhasználatába már teljesen belesimult a kulturált szó viselkedésmódra vonatkoztatott 

jelentése, sőt újabb összetételekben is felbukkan. A tiszapalkonyai K. Istvánné számára is 

ebben (s nem a szellemi műveltség) értelemben, az 1950–60-as években kialakult – paraszti 

hátterű közegre szabott – tartalommal rögzült a szó, mikor a mosás gyakorisága kapcsán 

                                                 
312 A miskolci Autóbusz-közlekedési Vállalat dolgozói (főként a kalauzok) versenyt indítottak a kulturáltabb 
közlekedés megteremtéséért, melyet az utasok bevonását is célzó felhívásban „udvariassági verseny”-ként 
definiáltak. A kultúráltabb közlekedésért. Északmagyarország, 1960. február 23. 3. A kulturált 
(villamos)közlekedés kapcsán: Csak kultúrember módjára! Északmagyarország, 1957. május 12. 2. 
313 A divatról, az öltözködésről. Északmagyarország, 1959. december 11. 2. A rövid hír szerint Miskolcon a 
Nőiszabó Szövetkezet játssza a vezető szerepet a kulturált öltözködés kialakításában, azaz „lehetővé teszi, hogy 
ízlésesen öltözködjünk”. A dolgozó ember kulturált lakása. Északmagyarország, 1962. július 29. 6. Ez esetben 
az ízléses elrendezés mellett „a korszerű háztartási gépek, az újvonalú bútorok, szőnyegek és dísztárgyak” is 
szerves tartozékai a kulturált lakás fogalmának.  
314 Kulturáltabb környezetet a mezőkövesdi Utasellátóban! Északmagyarország, 1959. július 21. 3. A leromlott 
állagú, „zsúfolt, barátságtalan környezet” helyett „barátságosabb, tisztább környezetet” érdemelnek az utasok. 
Gyorsabb és kulturáltabb a vasúti közlekedés. Északmagyarország, 1963. május 15. 2. 
315 Színházi előadásra a férfiak sötét ruhát viseljenek, a nők alkalmi estélyi ruhába öltözzenek. A mozikban ettől 
jóval kötetlenebb öltözködés volt megengedett, amit a cikkíró szerint az is mutat, hogy ott általában nem vették 
le a felsőkabátot. 
316 A kulturált magatartásról. Északmagyarország, 1960. február 19. 5. 
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felemlegette, hogyan készítette össze kollégista fiának minden vasárnapra a kivasalt inget, 

nyakkendőt. „Hát az én fiam villamosipari technikumba járt oszt akkor egyenest a nyolcadik 

osztályból őtet felvették, jó tanuló volt. Aztán ott megtanították velök, hogy ők kulturált 

emberek, úgy mondta, Dr. Tenk Béla volt az igazgatója a villamosipari technikumnak: – 

Tanuljátok meg, hogy tik kulturált [ak vagytok – I. Á. L.], tirátok néz az egész világ szeme, 

mert a villamosság emeli fel Magyarországot! Nyakkendőbe kellett menni iskolába is, 

úgyhogy horgoltam neki nyakkendőt, szépeket, gumit tettem [alá – I. Á. L.], oszt akkor [úgy 

tettük – I. Á. L.] […] az ingre… meg zakó kellett, meg minden […]. [Azt mondták – I. Á. L.], 

hogy ők viszik a kultúrát. Bizony. Késsel, villával, szépen összehajtogatni a ruhákat is mind a 

szekrénybe, ó, ott olyan rend volt […].”317 A kulturált szó sikeres köznyelvi integrálódását 

minden bizonnyal elősegíthette, hogy a vele részben átfedésben használt, de alapvetően 

nagyobb kategóriát átfogó szocialista ember, szocialista életmód fogalmakkal ellentétben 

hiányzik belőle a direkt ideológiai meghatározottság. 

  

V. 1. 2. A kulturált kereskedelem 

 

Az 1950–60-as évek kereskedelempolitikai törekvései rendre középpontba állították a 

korábbi kereskedelmi mentalitás megváltoztatását, mely helyett egy új jegyekkel bíró 

kereskedelem, a kulturált szocialista kereskedelem kialakítására törekedtek, melynek 

kritériumait számtalan fórumon hirdették. A kereskedelmet irányítók markánsan igyekeztek 

elhatárolódni a korábbi szemlélettől és módszerektől, s annak helyébe állítani az újat. A 

kulturált kereskedelemben az új elveknek megfelelően „A kereskedelmi tevékenység 

középpontjába a kiszolgálás kulturáltságának növelését, az udvarias és figyelmes munkát kell 

állítani. Ez legyen olyan alapvető követelmény, amely minden fokon a munka elbírálásának 
                                                 
317 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 28. 13. Egy korábbi interjújában az oroszok háború végi 
bejövetelére – a napjaink közbeszédét is erőteljesen meghatározó értelmező keretben – visszaemlékezve részben 
hasonló jelentéssel használta a fogalmat: „nem felszabadulás, hanem megszabadulás volt ’45-be, izé mert 
mindenünket elvitték, mikor begyöttek az oroszok, lovunkat, tehenünket, mindent ami létezett, mindent vittek el, 
aztán felszabadulás vagy megszabadítás volt. Úgy jöttek befele, mint a csirkék, én még akkor 11 éves voltam, 
oszt [Mező]keresztesre voltunk menekülve […], mondom nézd már B. [a testvére – I. Á. L.], gyön a nyáj, ilyen 
alacsonyak voltak a ruszkik, oszt olyan piszkos ruhájuk, nem olyan, mint a magyaroknak, meg a németeknek, 
hogy színe volt a ruhának, ez olyan piszkos színe, mint a homok, olyan színű ruhákba, a térdüket verte a fegyver, 
oszt jöttek, mint a, porzott az út, mint a csürhe, azt mondja B., te nem a nyáj az, hát azok az oroszok. Ó, csak úgy 
szaladtunk, hát nekem ne mondja senki, hogy hát ők hozták a kultúrát Magyarországra, azt hitték, hogy mink 
földházba lakjunk, burzsuj volt Magyarországon mindenki nekik […], mert hát palotába laknak, pedig még akkor 
sok nádfedeles házak voltak, nem ilyen, mint most […], mikor haza gyöttünk, itthol azt a temérdek, ami nekünk 
az iskolában volt történelemképpel körülrakva az iskola fala, a honfoglalástól kezdve végig, Árpádtól kezdve, 
mink abbúl tanultunk, térkép. Hát nem elégettek mindent? Semmit nem hagytak, a templomból kiszedték a 
padokat, oszt felgyújtották, a református templomnak itt alig maradt padja. Mindent elégettek, oszt akkor még 
hogy ők hozták a kultúrát? Azt se tudták, hogy mi a kultúra, nem hogy még, nem akarom, mert fölveszi, zárd el, 
nem akarok…” Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2005. augusztus 19. 2–3. 
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fő feltétele.”318A szocialista kereskedelem az ellenpólusként meghatározott kapitalista 

kereskedelemtől elsősorban céljaiban szándékozott különbözni, hiszen legfőbb törekvésnek a 

profit helyett a fogyasztók minél jobb ellátását tekintették. Törekedtek ugyanakkor a 

kapitalista és a szocialista kereskedelem formái és módszerei közti különbségek 

meghatározására is. Eszerint a kereskedelem e két válfaja hasonló, mégis eltérő tartalmat 

hordoz: az alázatos végrehajtással társuló udvariasság a kapitalisták esetében a haszonszerzést 

szolgálta, míg az új rendszerben az alkalmazott „teljes emberi egyenlőségben, öntudatosan” 

végezhette feladatát, a „jellemből fakadó udvariasság” a dolgozótárs megbecsülését, az 

előzékenység pedig igényeinek kielégítését célozta.319 Kiválóan példázta ezt a szemléletet az 

1953-ban bemutatott Állami Áruház című film két kereskedő figurája is. A Latabár Kálmán 

által megformált régi vágású kereskedő, aki egy panaszos vevő jellemzését idézve, keskeny, 

sürgő-forgó alak, aki odaugrik, se szó, se beszéd, belegyömöszöl[i] a vevőt egy bundába, 

nyáron, egy vámpír, aki a blokk kiállítása után már taszítja a vásárlót a kasszához, s 

ellentmondást nem tűrő, pörgő beszédével egyszerűen legázolja. Az igazgató megrovása 

során ezt ki is hangsúlyozta: „Te most is úgy adsz el, mint 20 évvel ezelőtt. Meglátsz egy 

vevőt, rögtön megbolondulsz. Nem a dolgozó embert látod benne, amilyen te magad is vagy, 

hanem az 526 negyvenet, aminek a kasszába be kell folynia.” A filmben Gábor Miklós játssza 

a pozitív példát képviselő eladót, majd igazgatót, aki inkább vállalja a munkahelyi 

konfliktusokat, mintsem hogy selejtes vagy ízléstelen ruhát adjon el. 

A hazai szocialista kereskedelem kialakításához a mintát az 1930-as években 

létrehozott – az alábbiakban elsősorban Amy E. Randall történész kutatásai alapján 

ismertetett320 – szovjet szocialista kereskedelem szolgáltatta, mely mind a kereskedelem 

kapitalistaként elkönyvelt változatától, mind az 1920-as évekbeli túlszabályozott, szovjet 

állami kereskedelemtől elhatárolta magát. A kormányzat a modernizált és megnövelt 

kereskedelmi infrastruktúra révén, technológiai és gyakorlati újításokkal, illetve az áruelosztás 

új módszerével (azt eredményesnek és becsületesnek feltüntetve) tervezte a kereskedelem 

racionalizálását és újradefiniálását. A politikai vezetés a szovjet kereskedelem fejlődésére az 

új szocialista rend (annak legfőbb ismérveiként az ésszerűséget, az iparosodottságot és 

kulturáltságot határozták meg) eljövetelét szolgáló államépítés egy formájaként tekintett, 
                                                 
318 Időszerű kereskedelempolitikai kérdések és a belkereskedelem 1966. évi feladatai. Tausz János 
belkereskedelmi miniszter előadói beszéde az 1966. március 14-i országos értekezleten. Melléklet a 
Kereskedelmi Értesítő 1966. évi 12. számához. 11. 
319 BIHARI F. 1963. 3–5.; Az új eladási formákról, az udvariasságról, a szállodaipar fejlődéséről beszéltek a 
felszólalók. Kirakat 1958. október, 10.; Néhány szó a szocialista erkölcsről. Kirakat 1961. december, 5.; Mi a 
különbség a kapitalista és a szocialista kereskedelem között. Bizományi Híradó 1965. április 4. 6. Gondolatok a 
vállalat 20. éves jubileumára. Bizományi Híradó 1968. november 7. 32. 
320 RANDALL, A. E. 2008. 67–111. 
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mely mind morálisan, mind technikailag a kapitalista változat felett állt. E törekvések 

zászlóshajói voltak azok az elsősorban nagyvárosi, modern áruházak (így a Gastronom vagy a 

Torgsin áruházláncok kiemelt üzletei), amelyek mind az áruválaszték, mind a kiszolgálás 

minősége tekintetében kiemelkedtek a sorból, s a luxus érzetét közvetítették annak az új 

szovjet „középosztálynak”, amely tárgykultúrájában is kifejezésre kívánta juttatni magasabb 

fizetéssel is honorált, privilegizált helyzetét.321 A jobb, vidámabb életet hirdető sztálini 

propaganda igazolásaként is szolgáló mintaáruházak (melyek kialakításához a legnagyobb 

inspirációt a Nyugat-Európába, s különösen az Egyesült Államokba szervezett tanulmányutak 

jelentették) azonban éles kontrasztban álltak a folyamatos áruhiánnyal és az ütött-kopott 

boltbelsővel rendelkező üzletek tömegével.322 

A kereskedelmi ismeretek terjesztéséhez és propagálásához sajátos eszközöket is 

bevetettek, ilyen volt az itthon 1953-ban megjelent Szívügyünk című kereskedelmi regény is, 

amely „a szovjet kereskedelmi dolgozók mindennapi életét, munkáját” ábrázolta.323 A 

regénybeli főszereplő, a bolti takarítónőből eladóvá, részlegvezetővé, majd üzletigazgatóvá 

váló Lena munkahelyi emelkedésével párhuzamosan a kereskedelmi munka különböző 

szintjei bontakoznak ki. Ő mintázza az ideális dolgozót: becsületes, ügyel a tisztaságra, 

pontos, felelősségteljes, az előírásokat maximálisan betartja, figyelmet fordít saját 

továbbképzésére, élen jár az újításokban, és szívvel-lélekkel – a munkatársaival, feletteseivel 

való konfrontációt is vállalva – igyekszik megoldani a munkások minél jobb ellátását. A tőle 

eltérő eladótípusokat megtestesítő munkatársai a kerülendő magatartásmintákra is példát 

mutatnak. Megjelenik a „rendetlen” ruházatú utcai süteményárus, a csemege-osztály vezetője, 

aki hamis mérésre próbálja megtanítani kolléganőjét vagy a vevőkkel gorombáskodó eladó. A 

regény egyik központi, negatív karaktere a Vosztok gyár Munkásellátási Osztályának 

vezetője, aki – immár háborús viszonyok között – nagy tétekben űzi üzelmeit az irányítása alá 

tartozó üzletekben. A leleményes, igyekvő, ugyanakkor önző, saját érdekeit mindenkor szem 

előtt tartó vezető sikkasztásaira végül fény derül, s bűntársaival együtt elítélik. A kapitalista 

múlt terhes örökségeként ábrázolt személy motivációit, jellemét – mely az eltitkolt, egykori 

börzeügynök édesapa hatására formálódott – szovjet emberhez méltatlannak találták. 

                                                 
321 Ide tartozott a sztálini értelmiség, a képzett szakmunkások, a sztahanovisták, a káderek. Az új szovjet 
középosztály fogyasztási szokásait a kulturáltság egy aspektusaként kezelte a rendszer: CATRIONA, K. – 

VOLKOV, V. 1998. 293–297.; GRONOW, J. 2003. 11–14. 
322 HESSLER, J. 2004. 198–215.; GRONOW, J. 2003. 6–9. 
323 VOLKOV, N. 1953. A regényt a Kereskedelmi Értesítő ajánlotta a kereskedelmi dolgozók számára: „A könyv 
rendkívül érdekes, színes regény, amellett példát is mutat a magyar kereskedelmi dolgozóknak, elősegíti 
munkájukat, fejleszti öntudatukat, hozzájárul kulturált szocialista kereskedelmünk fejlődéséhez.” Megjelenik a 
„Szívügyünk” című szovjet kereskedelmi regény. Kereskedelmi Értesítő 1953. június 8. 500. 
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A kereskedelmi ismeretek erőteljes propagálásában szerepet játszhatott az is, hogy az 

1950-es évektől kezdve jelentősen megemelkedett a kereskedelemben dolgozó nők létszáma 

(ebben az ágazatban volt legmagasabb az arányuk), miközben kereskedelmi képzettséggel – 

mind a vezetők, mind az eladók körében – csupán fele annyian rendelkeztek közülük, mint a 

hasonló munkakörben dolgozó férfiak.324 P. Andrásné 18 évesen, az ötvenes évek második 

felében a Tiszapalkonyai Erőmű munkásait ellátó boltban helyezkedett el. Főnökét úgy 

jellemezte, mint rendszerető, a tisztaságot alkalmazottaitól is megkövetelő személyt: „akkor 

mán nem Jolány vótam, Jolikának vagy Jolinak [hívtak – I. Á. L.]. És akkor mondta a 

főnököm: – Idefigyeljen csak Joli! Először magázott, azután tegeződött, […] hát én nem 

magáztam, nem tegeztem őt sose, megadtuk a tiszteletet, meg ő meg is érdemelte és sokat is 

tanultam [tőle – I. Á. L.] férfi létére. […] Akar a tisztaságot, szóval akármit, szóval 

precízséget őtőle tanultam, attól az embertől. Én nem mondtam hogy, csak én figyeltem a 

dógokat, hogy egy ember hogy tudja a, ha vótunk vagy öten vagy hatan nők, hogy hogy tudott 

bennünket irányítani.”325 

A szovjet rezsim már az 1930-as években – miután az erőltetett iparosítás bizonyos 

területeken megkövetelte a férfi munkaerő nőivel való helyettesítését – új retorikai 

megközelítést alkalmazott a női kereskedelmi dolgozókkal szemben. Hangsúlyozta például az 

ösztönös női erényekből (mint a tisztaságra, rendezettségre, udvariasságra, figyelmességre, jó 

ízlésre való hajlam) eredeztethető kulturált viselkedésüket, s háztartási tapasztalataikon 

alapuló hozzáértő áruajánlásukat. A női munkaerőhöz társított pozitív attitűd jelentős fordulat, 

hiszen a kereskedelem területét korábban jellemző férfi dominanciát gyakran magyarázták a 

nők sztereotípiáknak megfelelő alkalmatlanságával, úgymint a fizikai erőtlenséggel, 

„természetes félénkséggel” vagy betegségre való hajlammal, alacsonyabb szakértelemmel.326 

A hátrányként megjelenített tulajdonságok némelyike visszaköszönt a női interjúalanyok 

visszaemlékezésében is, hiszen mindannyian megterhelőnek ábrázolták a bolti munkával járó 

folytonos rakodást, emelést. „Nagyon sokat kellett cipekedni, mert akkor 50 kilós zsákokban 

jött a liszt, 50 kilós zsákokban jött a cukor, azt mind ki kellett 20 kilós csomagokba, a zsírt ezt 

mind ki kellett mérni. Ha bezártam, a fél éccakát avval töltöttem el, hogy ki kellett 

                                                 
324 SCHADT M. 2003. 47. A Belkereskedelmi Minisztérium 1952-ben előírta, hogy a vállalatok mindazokon a 
munkahelyeken, ahol nők foglalkoztatása lehetséges, lehetőleg az új munkavállalók 80%-a nő legyen, emellett 
több munkakört is felsoroltak, ahol új felvételnél kizárólag nők alkalmazhatók. A belkereskedelmi miniszter 
1.098. számú utasítása a nődolgozók felvételének szabályozásáról. Kereskedelmi Értesítő 1952. június 8. 414–
415. 
325 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 5. 
326 RANDALL, A. E. 2008. 67–88. 
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méregetnem, meg ilyesmiket.”327 P. Andrásné a kenyérpakolás kimerítő voltára emlékezett: 

„[A]mikor a kenyeret hozzák, és kapkodod oda a fehér köpenyre, 2 kilós kenyeret, kettőt, nem 

csak egyet, párosával, és akkor alig vótam ottan vagy 40 kiló vagy 45 ha vótam, s akkor a 

teherautóról kapkodni kell és akkor a pócokra rakni befele, az egy borzasztó munka vót, 

mikor mán gyött a teherautó már féltem, hát nehéz volt […].”328 Egyikük tipikus 

betegségként, „bótos nyavalya”-ként említette az állandó emelésből adódó petefészek 

sérüléseket.329 Persze a kereskedelmi munkának a férfiak számára is megvolt a maga 

egészségügyi kockázata. M. József a győri vaskereskedésben emelte túl magát a 

vaskötegekkel, amitől elferdült a gerince.330 S. János és a munkában besegítő felesége 

számára is hosszú távon fárasztónak bizonyult a kocsmárosi munka. Hiába volt egy-egy 

vasárnap kiugróan magas a forgalom, a folyamatos állás trombózis kialakulásával járt, s végül 

orvosi javaslatra otthagyta munkáját.331 

A női interjúalanyok bár kimondottan szakirányú végzettségre nem tettek szert, 

tanfolyamok, továbbképzések,332 esti iskolák vagy éppen könyvelői tanulmányok révén eltérő 

mértékben ugyan, de elmélyítették ismereteiket. Pályaalkalmasságuk bizonyítékaként 

többször is emlegették fejszámoló képességüket,333 valamint a vevők szeretetét, amely 

esetenként napjainkban is megnyilvánult hála formájában egykori segítőkészségükért. P. 

Andrásné például az erőmű által a munkások számára fenntartott boltból kiszolgálta a 

környékbeli falu lakosait, megszegve főnökei utasítását, s mellesleg a kereskedelmi regény 

egy hasonló szituációval kapcsolatban megfogalmazott útmutatását is. Az állami tulajdon nem 

                                                 
327 Interjú S. Bálintnéval. Tiszapalkonya, 2005. július 15. 6. 
328 Interjú P. Andrással és Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 9. 
329 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 26. 
330 MEGYESI J. 2006. 13. 
331 Interjú S. Jánossal és S. Jánosnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 27. 29. „vót olyan vasárnap amikor hát abba 
az időbe kettő-hetven vót a fél deci, egy-nyócvan vót egy pohár sör akkor még és úgy gondold meg, vót olyan 
vasárnap olyan forgalom vót 24 ezer forintot forgalmaztunk és ezt egy-huszas málnábul, egy-nyócvanas sörbül, 
kettő-hetvenes fél decibül összeszedni, de akkor nem vót az, hogy folyó vízbül mosogatni, mert akkor nem vót víz 
bevezetve vagy ilyen dolog, nem győztük cserélni a vizet, mert ugye a sörös poharak is ugye habos maradt, két 
lérül egyik vödörbül a másikba és, hogy mit kellett azért dógozni, hogy huszonnégyezer forintot össze 
forgalmazzunk egy nap, rengeteget kellett érte dógozni, mert olyan forgalom vót és má akkor is begyulladt a lába 
[...], mert ugye ott folyt a víz, csúszkátunk az én lábomnak is az a baja, meg lett erőtetve és akkor meggondolta 
magát, hogy tényleg csak, mert hiába erőlködjünk, ha nem bírunk vele, akkor azt akkor ugye ősszel ott hagyta”. 
332 „Voltak ilyen negyedévenként, ilyen, nem azt mondjuk, hogy iskolai ez, hanem ilyen továbbképzés. És 
előadást tartott mondjuk az orvos, hogy milyen a higiénia, mire kell vigyázni, meg ilyesmi […]” Interjú P. 
Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 11. 
333 „[D]e úgy mint a gép, úgy adtam össze, egyszer se nem, három évig vótam ottan, egyetlen egyszer se nem vót 
hiányunk se, de egyetlen egyszer se nem tévedtem volna, hogy valaki hozta volna azt a papírt, hogy ezt nem jól 
számolom, ezt nem jól számoltam. Na jó, nem azért, hogy most dicsérjem magamat, de ez vót az igazság […].” 
Interjú P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 5. A Borsod megyei földművesszövetkezetek 
vagyonvédelmi helyzetét tárgyaló 1962-es cikk a gyenge szakképzettség számlájára írta az áruk átvételénél, a 
vásárolt áruk ellenértékének kiszámításánál és az adminisztrációnál bekövetkezett sok tévedést. Ekkor a megye 
1368 kereskedelmi dolgozójának 46,5%-a nem rendelkezett szakmunkás-bizonyítvánnyal, ezért közel 400 
dolgozót egyéves szaktanfolyamra küldtek. Földművesszövetkezeti Híradó 1962. október 4. 2. 
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szabályszerű kezelését, a mikroközösség és saját családja számára biztosított kedvezményeket 

számára a rászorultság, szegénység morálisan igazolhatóvá tette:334 „édesanyáméknak én 

vittem haza minden szombaton, amit vittem, amit tudtam, amit haza bírtam, […] én nem 

fizettem azér. […] Azt nem tudta a főnök se. Lehet hogy tudta, de az biztos, hogy nem vót 

hiány, nem, én nem fizettem, nem fizettem a rizsáér, a lisztér, cukorér, szalámit vittem haza, 

kenyeret vittem haza, majd bele szakadtam […] engemet úgy vártak haza, zsírt vittem haza, 

úgy vártak haza, mint a Messiást”.335 

Az új típusú kereskedelem kulturális szempontjai az eladók szerepét is átformálták, 

hiszen azt várták tőlük, hogy az áru megfelelő ajánlásával, s egy új szocialista fogyasztói ízlés 

megismertetésével neveljék is a vásárlókat, így járulva hozzá ahhoz, hogy a vásárlók modern 

és kulturált szocialista emberré váljanak.336 Ennek itthon is jól ismert eszköze volt például az 

állami áruházak éves feladatterveiben említett politikus pultagitáció, vagy az olyan 

reklámtevékenységek, amelyek a falusi lakosság igényeinek, életszínvonalának emelését 

tűzték ki célul úgy, hogy megismertessék velük bizonyos árucikkek használatát.337 Hasonlóan 

fontos szereppel bírtak a Kereskedelmi Értesítő Élenjáró módszerek című rovatában 

ismertetett ruha- és árubemutatókkal egybekötött kultúrműsorok is. A Pestmegyei Ruházati 

Kiskereskedelmi Vállalat kultúrcsoportja által előadott műsor például „a ruházkodással és az 

ízléses öltözködésre való neveléssel foglalkozott” 1955-ben.338 M. József a polgári műszaki 

bolt vezetőjeként 1961 tavaszán a nemrégiben átadott művelődési házban rendezett 

árubemutatót, ahol motorokat, kerékpárokat és háztartási gépeket (pl. mosógép, centrifuga, 

                                                 
334 Kulákként emlegetett szomszédja hasonló igényét már nem fogadta megértéssel. 
335 Interjú P Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 14–15. 
336 HESSLER, J. 2004. 209–210. 
337 A Belkereskedelmi Minisztérium Kultúrcikk Főigazgatóságához beérkező „Erdőgazdasági ismeretterjesztő 
papírszalvéta” című újítás elfogadásakor például kiemelték a kezdeményezés országos jelentőségét, „minthogy a 
jelenlegi papírszalvéta gyűjtési szenvedély révén lehetőséget teremt egyes erdővédelmi előírásoknak a 
köztudatba való átvitelére.” MNL OL XIX-G-4-xx. 117. d. Újítások, 1960. 
338 Élenjáró Kereskedelmi módszerek. Kereskedelmi Értesítő 1955. november 28. 809. Hogy egy vásárlással 
egybekötött divatbemutató megtartása az ötvenes évek különösen áruhiányos korszakában milyen nehézségeket 
okozott, azt kellően megvilágítja a putnoki földművesszövetkezet 1954. januári keltezésű levele: „Nem tudjuk 
elképzelni miből rendezzünk divatbemutatót, amikor kisáruházaink konganak az ürességtől. Tudomásunk szerint 
a bemutatón konfekcionál ruházati árukat /ha mindjárt nem divatosak is/ kellene bemutatni, ami nekünk 
egyáltalán nincs. Szezonális cipőárunk ugyanúgy nincs. Nevetségessé pedig ne tegyük magunkat azzal, hogy 
nyári szandálokkal menjünk ki /pl. Sajókaza/. Kérjük Címet, hogy a divatbemutató kérdését tegyük megfontolás 
tárgyává, mert a meglévő készletekkel divatbemutatót rendezni nem lehet.” A Járási Szövetkezetek 
Szövetségéhez, Putnokra írt levél egyike azon mellékleteknek, melyeket a Szövetkezetek Országos Szövetsége – 
a meglátásuk szerint a földművesszövetkezeteket az állami kereskedelemnél jobban sújtó – áruellátási 
hiányosságokat tárgyaló, a Belkereskedelmi Minisztérium Ruházati Főosztályához címzett leveléhez csatolt. 
MNL OL XIX-G-4-aa 8. d. 
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porszívó, tűzhely) állítottak ki, emlékei szerint a Vámosi-Záray házaspár is fellépett, máskor 

pedig kozmetikai cikkeket propagálva szakorvost hívtak meg előadni.339 

A kulturált kereskedelem jellemzőinek ismertetésekor a legtöbb útmutatás a bolti 

személyzet megfelelő magatartására vonatkozott, és e szempont jelentősége a szocialista 

korszak végéig meg is maradt. Az interjúalanyok maguk is hangsúlyozták, hogy többnyire 

vita nélkül, a vevők megelégedésére dolgoztak. „Én mindenkit megmagáztam, s én úgy 

mondtam mindenkinek, még a legkisebb gyereknek is, parancsoljál.”340 Tiszakeszi 

földművesszövetkezeti ruhásboltjának – korábban férfiszabóként dolgozó – vezetőjére viszont 

úgy emlékeztek vissza akkor gyerekkorú vásárlói, mint aki a válogatás és próbálás lehetőségét 

nem engedte, s inkább maga döntött arról, hogy a kornak, méretnek és a pénztárcának 

megfelelően kinek milyen ruha illik, s sajátos élményt adva a vásárlásnak ezzel.341 A téesz 

zöldségboltjában dolgozó K. Istvánné egy mára felnőtt vásárlója gyerekkori emlékét felidézve 

az állami és magánboltokhoz társított sztereotípiákra is rávilágít: „»mindig olyan szívesen 

fogadott, meg olyan szépen, én azt hittem a magáé az a bót.« Enyém vót a munka, a haszon 

meg a téeszé.”342 

Az interjúalanyok visszaemlékezésével szemben a hivatalos iratok, panaszlevelek és 

sajtócikkek számtalan konfliktushelyzetről számoltak be. A Belkereskedelmi Minisztérium 

Ruházati főosztályának Gyapjúszövet- és Len-kender Csoportja által 1953-ban készített 

szakmai tájékoztató a javuló tendencia elismerése mellett is kritikával élt: „Sok helyen a 

fogyasztók kiszolgálása mechanikus, udvariatlan, ez pedig nem összeegyeztethető a 

szocialista kereskedelemmel. Hiba az, amikor a bolti eladó a vevő által kért hiánycikk 

pótlására nem ajánl fel másfajta, hasonló rendeltetésű áruféleséget.”343 

                                                 
339 Interjú M. Józseffel. Polgár, 2011. április 9. 31–32. Az 1961-es árubemutatóról készült fényképeket lásd: 
MEGYESI J. 2007. 102. 
340 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 25–26. Idézet: 25. 
341 Interjú L. Józsefnével és K. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 10. 6. 
342 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 26. Egy szlovák kutatónő egy 1500 lelkes falu 
szocialista kereskedelemmel kapcsolatos – az online fórumok hozzászólásaival ellentétes – pozitív emlékei 
kapcsán kiemelte, hogy az részben a posztszocialista átalakulást vesztesként megélő interjúalanyok 
nosztalgiájából fakad (az új boltok a fejlődést és a közösség társadalmi munkában megnyilvánuló összefogását is 
megtestesítették). Másrészt a paraszti erkölcsben a nem saját terméket árusító, nyerészkedő kereskedőkkel 
szemben táplált ellenérzést az egyszerre termelő és árusító állami bolt kiküszöbölte. Továbbá a személytelen, 
elvont, az áruhiányért felelős állami boltok képét a visszaemlékezésekben esetükben felülírták a falusi 
közösségből kikerülő, megértő és segítőkész (hitelezést, informális áruelosztást végző), a falu méretéből adódóan 
a lakossággal sokkal közvetlenebb kapcsolatot ápoló eladók. BÚRIKOVÁ, Z. 2004. 
343 MNL OL XIX-G-4-aa 8. d. A számtalan sajtócikk közül néhány példa: Udvariasabb kiszolgálást az 
üzletekben. Északmagyarország, 1959. július 1. 4.; Goromba pincérek. Északmagyarország, 1960. február 28. 9.; 
Már megint a Halászcsárda! Északmagyarország, 1961. május 12. 4. Annak ellenére, hogy a kérdés 1966-ban 
már évek óta napirenden volt, Tausz János belkereskedelmi miniszter is hasonlóan értékelte a helyzetet éves 
beszámolójában.  Időszerű kereskedelempolitikai kérdések és a belkereskedelem 1966. évi feladatai. Tausz János 
belkereskedelmi miniszter előadói beszéde az 1966. március 14-i országos értekezleten. Melléklet a 
Kereskedelmi Értesítő 1966. évi 12. számához. 11. A hibák, kellemetlenségek, nem megfelelő körülmények 
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A Borsodi Vegyész hasábjain nyers és durva viselkedéssel jellemzett tiszaszederkény-

újvárosi hentesüzlet vezetője – akinek a város egyetlen üzletéből tízezer embert kellett ellátnia 

– az áruhiány okozta feszült helyzetre vezette vissza a problémát 1964-ben: „Igen sokan 

gorombák, követelőzőek, nem értik meg: ha nincs, nem adhatok. Persze azt gondolják, hogy 

valaki másnak adom a púlt (!) alól. Ez persze nem igaz. Nem lehet bebizonyítani […] Van, 

aki soha nem akar sorbaállni és kiabál. Ilyenkor mit tehet az ember? Én is kiabálok! 

Egyszóval, tessék elhinni: a vásárlók sem angyalok. Nehéz itt helytállni kérem.”344 A 

hiánygazdasághoz társuló jelenségek és az állami (közös) tulajdonhoz való felemás viszony 

együttesen akadályozta a kulturált kereskedelem térhódítását, s generált a fentiekhez hasonló 

helyzeteket.345 

A kulturált kereskedelem magában foglalta a felújításokat, az üzletek szakosítását, 

valamint az önkiszolgáló forma bevezetését is, ami javította az árukezelést, -tárolást és a 

higiéniát, továbbá növelte a hálózat átbocsátó képességét.346 Bár az 1960-as évek elejére a 

tudósítások szerint a falusi „petróleumszagú, csengettyűs, sötét, odvas bolthelyiségek” 

eltűntek, a kereskedelmi egységek nagy része még magánépületekben kapott helyett, elavult 

berendezéssel működött, és raktározási problémákkal küzdött.347 A tiszapalkonyai körorvos 

1960-ban írt jelentése szerint például a falu két fűszerboltja közül az egyik – „az a boltnak 

nem is nevezhető kis összezsúfolt kiszolgálóhelyiség” – egyáltalán nem rendelkezett 

raktárhelyiséggel, így a ládák, üvegek, festékfélék vagy a petróleum ugyanott került 

elhelyezésre, mint a kenyéráru, liszt és a többi élelmiszer. A másik fűszerboltnak ugyan volt 

egy kicsiny raktára, azonban az alig 50 méterre fekvő téesz istálló legyei ellen – különösen 

nyáron – képtelenség volt védekezni. Bár ez utóbbi bolt még ugyanabban az évben átkerült 

egy új önkiszolgáló egységbe, az italbolt változatlanul az istálló mellett maradt, ezzel sok 

                                                                                                                                                         
miatt és más egyéb okokból született kereskedelmi tematikájú beadványok, panaszok részletesebb bemutatása és 
elemzése a VII. fejezet tárgya. 
344 Van-e hús a pult alatt?!... Borsodi Vegyész 1964. augusztus 6. 1. 
345 A Röltex Rövidáru és Lakástextil Kiskereskedelmi Vállalat 1953-as jelentése: „Most már olyan árufajtákat 
nem tud a nagykereskedelmi vállalat kellő mértékben rendelkezésünkre bocsájtani, melyek mindennapos cikkek 
a fogyasztók ezrei napról-napra keresik és miután vásárlás nélkül kénytelenek boltjainkat elhagyni, nem egy 
esetben botrányos jelenetek közt, ellenséges megjegyzéseket tesznek a rossz áruellátás miatt és felvetik a 
kérdést, hogy hol van az a bőséges áruellátás, amelyről úgy a sajtó, mint a rádió nem egy esetben említést tett. 
[…] A boltjainkba bejövő fogyasztók közül egyre kevesebben fogadják el azokat az érveket, indokokat, 
amelyeket az áruhiányok miatt a fogyasztók felé, mint választ kell megadjanak.” MOL XIX-G-4 aa 8. d. 
346 MNL OL XIX-G-4-xx 85. d. Jelentés a fogyasztók érdekvédelmével kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatairól a 
földművesszövetkezeti kereskedelemben. 1960. november 15. 650 önkiszolgáló bolt, 30 új vendéglő és többszáz 
falatozó nyílik az idén vidéken. Északmagyarország, 1960. február 12. 1. 
347 Sokat fejlődött a falu kereskedelme. Földművesszövetkezeti Híradó 1963. december 5. 2.; MNL OL XIX-G-4-
xx 82. d. Előterjesztés a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához: Irányelvek a kereskedelmi hálózat 
rendezéséhez, a régi üzletek átalakításához, összevonásához. 1963. október 3.; A falu és a kereskedelem. 
Északmagyarország, 1962. július 20. 3. 
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hasmenéses esetet és a szokottnál is nagyobb arányú gyermekbénulást idézve elő a 

településen.348 

A rendezett, tiszta, higiénikus boltbelsőt és árukezelést kívánták elősegíteni a „Tegyük 

szebbé boltjainkat!” mozgalommal, a „Legszebb bolt!”, „Legszebb elárusítóhely!”, „Legszebb 

kirakat” díjak odaítélésével, vagy a Szovjetunióból importált Vorosin-mozgalommal, amely 

munkaverseny-vállalásokon keresztül akarta erősíteni a rend és tisztaság követelményét a 

kereskedelem területén.349 Hogy a jelenség nem volt elszigetelt, jelzi A tisztaság fél egészség 

című 1953-as oktató diafilm is, amely az otthon, a munkahely és a közterek tisztántartása 

mellett külön felhívta a figyelmet a higiéniai szabályok betartásának fontosságára a 

boltokban, és vendéglátó-ipari egységekben is. A film figyelmeztetett, hogy a vásárlók 

tartózkodjanak az élelmiszeráru kóstolgatásától, megfogásától, ne köhögjenek, tüsszögjenek 

rá az árura, az eladó keze pedig mindig legyen tiszta és használjon tiszta papírt a 

csomagoláshoz stb.350 Az ilyen, mára eleminek számító szabályok propagálása arra utal, hogy 

ezek a viselkedéselemek korántsem tekinthetők általánosnak az ötvenes évek 

Magyarországán, meghonosodásuk pedig a kulturált kereskedelem térhódításaként 

értékelhetők.351 

A piacokon, illetve vásárcsarnokokban árusító magán-kiskereskedőkkel szemben a 

rossz higiéniás körülmények visszatérő vádként szerepeltek a különböző felügyeleti szervek 

jelentéseiben és a sajtóban egyaránt. A Fővárosi Tanács VB.  Kereskedelmi Osztálya 1957-

ben például általános nagytakarításra, lomtalanításra, árusítóhelyük rendszeres tisztítására, 

                                                 
348 MNL BAZML XXIII. 986/a 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyv. Jelentés a közegészségügy helyzetéről 
Tiszapalkonyán 1960. évben. 
349 Kereskedelmi Értesítő 1952. október 5. 752. 
350A tisztaság fél egészség.1953. 
351 Lásd még a Borsod Megyei Közegészségügyi és Járványügyi Állomás sajtóban közzétett felhívását a 
kézmosással, munkahelyi ruházattal, körömápolással, köhögéssel, orrfúvással stb. kapcsolatban: Az 
élelmezésben dolgozók egyéni tisztaságáról. Északmagyarország, 1959. július 2. 4. Az Északmagyarországi 
Higiénikus Középkáder Szakcsoport felhívása a közegészségügyi kultúra fejlesztésének fontosságáról: A 
közegészségügy érdekében… Északmagyarország,, 1959. július 16. 2. A Belkereskedelmi Minisztérium 
közleménye az élelmiszerek, különösen a húskészítmények nyári melegben történő tárolásáról: Az 
élelmiszerüzletek fordítsanak fokozott gondot a higiéniára. Északmagyarország,,1960. július 10. 2. A 
kulturáltság ilyen alapfokú értelmezése mellett – ahol ezen előírások minél szélesebb körű elterjesztése az egyik 
fő célkitűzés – különösen érthetetlennek tűnik az alábbi dolgozói újítási javaslat elutasítása. A javaslat örömteli 
fejleményként, a kulturáltság terjedésének jeleként értékeli, hogy a pékárut egyre több helyen fehér 
papírzacskóba csomagolva adják („amely nemcsak esztétikusabb, hanem higiénikusabb is, mint az a kiszolgálási 
mód, amikor kézből-kézbe került az áru, ill. a fogyasztó csomagolatlanul volt kénytelen elhelyezni a vásárolt 
péksüteményt a magával hozott kosárban, táskában stb.”). A korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló fehér 
csomagolópapír kiegészítésére szánt barna papírzacskó bevezetését, mint újítást viszont elutasították, azzal 
érvelve, hogy „a javasolt papíráruk használata csökkentené a kereskedelem kulturáltságának színvonalát”. MOL 
XIX-G-4 xx 117. d. Újítások, 1961. A Vöröskereszt többhónapos, a kenyérboltban kifüggesztett felhívása 
(amely arra inti a vásárlót, hogy csak fogóval kiszolgált árut vegyen át) és a megtapasztalt valóság 
(csomagolatlan áru, csipesz nélküli kiszolgálás) közötti ellentmondásra építő tudósítás: Magam sem hiszem. 
Északmagyarország, 1958. július 11. 6. 
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valamint orvosi vizsgálatra kötelezte a budapesti vásárcsarnokok, piacok kiskereskedőit, s 

kifogásolta árusítási gyakorlatukat is, mivel „az élelmiszerkereskedők közvetlen fogyasztásra 

szánt árucikkeket zöldség-gyümölccsel és földesáruval egy helyen tárolnak, […] a kirakatba 

romlandó árucikkeket is kihelyeznek. Elmulasztják az üzletek előtti járdarész kötelező 

tisztántartását.”352 Hasonló tapasztalatról számolt be a tiszaszederkény-újvárosi Hazafias 

Népfront is 1965-ben: „Nem egy esetben előfordult már […], hogy a virágot és a különböző 

zöldségféleségeket az asztalon, a tejet, tejfelt és egyéb termékeket pedig a földön 

árusítják.”353A magánkereskedők rossznak ítélt higiéniás viszonyai a vita tárgyától 

függetlenül bevethető érv volt velük szemben. Egy budapesti piac csarnokigazgatója a 

magánkereskedők felvetésére, miszerint a piacrendezés egyértelmű előnyöket biztosít az 

állami szektor résztvevőinek, míg a számukra kijelölt alacsony forgalmú terület a 

megélhetésüket veszélyezteti, a következőket válaszolta 1957-ben: „Akinek az új hely nem 

tetszik, az leteheti az iparigazolványát. Egyébként is az új rendezés biztosítani fogja a rendes 

árusítást, nincs szükség a piszkos-mocskos kofákra, akik WC-re mennek és utána nem mossák 

meg a kezüket és úgy végzik tovább a munkájukat.”354 A „rendes” állami és „piszkos, 

mocskos” kofa, mint értelmezési keret akkor is létezett, ha nem a realitást, csak a vágyat 

fejezte ki. Az 1970-es évek elején egy országgyűlési képviselő a zöldség-gyümölcs árusítás 

szigorú ellenőrzésétől remélte a kulturált kereskedelem kialakítását, amely „kizárja azt a 

tűrhetetlen állapotot, hogy a kofakereskedelemhez hasonlóan ömlesztett áruval folyjék az 

állami és a szövetkezeti üzletekben az árusítás”.355 

Az üzletek 1950-es években végrehajtott szakosítása ugyanakkor nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket. Egy – a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához a 

kereskedelmi hálózattal kapcsolatban írt – előterjesztés szerint például a túlszakosítottság 

1963-ban már oda vezetett, hogy a bolti kiskereskedelem mintegy 150 féle különböző 

üzlettípussal üzemelt. Az élelmiszeráruk beszerzésekor a lakosság általában 4–5 különböző 

boltot (fűszer-csemege, hús, zöldség, tej, kenyér stb.) volt kénytelen felkeresni, s hasonló 

helyzet állt elő az iparcikkek esetében is. A jelentés készítői szerint még a ritkán lakott falusi 

jellegű településeken is előfordultak külön háztartási-vegyi, rövidáru, papír-írószer 

szakboltok, amelyek vásárlók hiányában gazdaságtalanul üzemeltek.356 A szupermarketek357 

                                                 
352 MNL OL XXVII-G-3 18. d. Élelmiszer egészségügyi rendelkezések betartása. Budapest Főváros Tanácsa 
levele Gerle Imre elvtársnak, a KISOSZ elnökének, 1957. április 23. 
353 Jelentések Szederkényből. Borsodi Vegyész 1965. szeptember 23. 4. 
354 MNL OL XXVII-G-3 18. d. Jegyzőkönyv, 1957. május 25. 
355 Országgyűlési napló, 1971. I. köt. 993. 
356 MNL OL XIX-G-4-xx 82. d. Előterjesztés a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiumához: Irányelvek a 
kereskedelmi hálózat rendezéséhez, a régi üzletek átalakításához, összevonásához. 1963. október 3. 
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mintájára 1962–1963-tól elsőként a lakótelepeken és a nagyobb forgalmú helyeken létesített 

önkiszolgáló, mindenféle napi fogyasztási cikkek értékesítésével foglalkozó, nagy (500és 

1500 m² közötti) alapterületű ABC-áruházak falusi elterjedése az 1970-es és 1980-as években 

vett nagyobb lendületet.358 

Az első önkiszolgáló boltok létesítése ennél valamivel korábban, már az 1950-es évek 

második felében megindult a hagyományos üzletek átalakításával.359 Megjelenésük az 

eddigiektől eltérő vevői-eladói attitűdöt követelt meg, amihez hozzá kellett szokni.360 Egy 

falusi boltvezető például kétféle vevőtípust különböztetett meg 1964-ben: „Némelyik úgy 

mozgott itt rögtön az első napon, mintha világ életében csak önkiszolgálóban vásárolt volna. 

Mások meg… […] Tudja, hogy elveheti a polcról amit akar, de nem vesz el semmit. 

Valahogy nem mer odanyúlni. De már körül-körül nézeget azoknál a polcoknál is, amelyekről 

nem akar vásárolni. Néha megkérdezi, hogy ez, vagy az mire való. Szóval, már tetszik 

neki.”361 Tiszakeszi tanácselnöke 1960-ban az önkiszolgáló forma népszerűsítésekor az új 

boltforma előnyeit abban látta, hogy a határbeli munkák és háztartási teendők által egyaránt 

leterhelt, munkába vagy munkából hazasiető asszonyok gyorsabban hozzájuthatnak az áruhoz, 

                                                                                                                                                         
357 A szupermarketek és a valamivel kisebb alapterületű szuperettek ismertetésével, hazai bevezetésével számos 
cikkben foglalkozott a Kirakat című szaklap. Pl.: Kirakat, 1961. június.13.: Kirakat, 1962. március. 10-11., 
Kirakat, 1962. április. 10. 
358 A kereskedelmi egységek és hálózat korszakbeli változását bemutatja: VALUCH T. 2013. 83–93. 
359 Az új kiszolgálási formák (önkiszolgálás, gyorskiszolgálás, önkiválasztás, házhozszállítás stb.) hazai és 
nemzetközi tapasztalatairól is rendszeresen beszámolt a Kirakat, s több tudósítást közölt az Északmagyarország 
is. Borsod-Abaúj-Zemplén megye első falusi önkiszolgáló boltja Szögligeten nyílt meg 1959-ben, míg a 
mezőcsáti járás területén elsőként Hejőbábán létesített a helyi földművesszövetkezet önkiszolgáló boltot 1960-
ban. Apróságok. Északmagyarország, 1959. július 16. 4.; Hejőbábai képek. Északmagyarország, 1960. június 
26. 5. 
360 Az önkiszolgáló forma és a szupermarketek az Egyesült Államokban már a harmincas években, Nyugat-
Európában viszont csak közvetlenül a háború után jelentek meg. A hatvanas évekre Nagy-Britanniában is 
uralkodóvá váló kereskedelemi formával kapcsolatos fogyasztói reakciókat – korabeli dokumentumok, valamint 
oral history interjúk alapján – vizsgáló kutatás kimutatta, hogy a hagyományos bolti kiszolgálás mellett 
megmaradók számára a lassú kiszolgálás okozta kényelmetlenséget, a merev nyitvatartási időt és a szűkebb 
termékválasztékot felülírták a bolt nyújtotta közösségi funkciók. A házimunka magányából kiszakadó asszonyok 
társasági alkalomként tekintettek a sorban állásra, ahol barátokkal, szomszédokkal találkozhattak, s fontos volt 
számukra a bolti eladókkal kialakított személyes viszony.  Az önkiszolgáló boltok és szupermarketek kínálta 
bőség morális elfogadását nehezítette az idősebb generáció még eleven tapasztalata a hiányról és 
nélkülözésekről. A fiatalabb generáció tagjai viszont a hagyományos női szerepek (háztartásvezetés, 
gyereknevelés) bővülésével, a munkavállalás egyre általánosabbá válásával összefüggésben egyre jobban 
értékelték az önkiszolgáló boltok nyújtotta gyorsaságot (egy helyen és sorban állás nélküli vásárlás), anonimitást 
(egy-egy szokatlan vagy drágább termék vásárlásakor), a választás szabadságát, a szélesebb árukínálatot. Az 
átállás fokozatosságát jelzi ugyanakkor, hogy elsősorban a romlandó áruk (hús, zöldség-gyümölcs) esetében 
idegenkedtek az előre csomagolt változattól, s előnyben részesítették a válogatás lehetőségét, eladói segítséget 
biztosító hagyományos kiszolgálást, minimalizálva a társadalmi és családi elvárások által formált háziasszonyi 
feladat nem kielégítő teljesítéséből eredő bukás kockázatát. ALEXANDER, A. – PHILLIPS, S. – SHAW, G. 2008.; 
BAILEY, A. R. – SHAW, G. – ALEXANDER, A. – NELL, D. 2010. 
361 Fürdősó, zacskós leves. Földművesszövetkezeti Híradó 1964. március 5. 6. A mezőkeresztesi önkiszolgáló 
bolttal kapcsolatban közölt tudósítás a kosárhasználat nehézségeit emelte ki: mivel csak bolti kosárba lehet árut 
gyűjteni, a vásárlóktól elveszik saját kosarukat, táskájukat, szatyrukat, azonban különösen az idősebb nénik csak 
kisebb viták közepette voltak hajlandóak megválni piaci kosaraiktól. Kiszolgáltam önmagam. 
Északmagyarország, 1959. július 10. 5. 
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kiküszöbölve ezáltal a hosszas sorban állást. A boltvezető nem kivételezhet a vevők között, 

hiszen minden áru ki van pakolva a polcra. Továbbá az előre kicsomagolt és lemért áru 

megszünteti a súlycsonkítás és árdrágítás gyakorlatát. A vevők közreműködése miatt pedig a 

bolti dolgozónak sem kell annyit „ugrálni és szaladgálni”.362 

Az új kereskedelmi formától az eladók leginkább a lopások, s az ebből eredő 

leltárhiány miatt tartottak. A tiszaszederkényi tanács- és végrehajtóbizottsági üléseken is 

rendre felmerült az önkiszolgáló boltokból történő lopások ügye. A beszámolók szerint a 

legtöbb esetben cigarettát, csokoládét, cukorkát, italt tulajdonítottak el, 1973-ban átlagosan 

10,60 Ft értékben, s a vétkesek között igen nagy arányban szerepeltek gyermek- és 

fiatalkorúak. Az elkövetők egy 1973-as jelentés szerint zömében nem leninvárosi lakosok 

voltak.363 A jegyzőkönyvezések, tanúkihallgatások, szembesítések időt rabló volta miatt a 

kereskedelmi dolgozók igyekeztek elkerülni a feljelentéseket. Vélhetően nem példa nélküli a 

mezőcsáti járási ügyész által 1973-ban említett és elítélt gyakorlat, melynek során a bolti 

dolgozók a lopáson ért tanulókat megfenyítették. Mivel két esetben is büntető feljelentést 

tettek a szülők a bolti személyzet által alkalmazott tettlegesség miatt, az ügyész külön 

hangsúlyozta, tudatosítani kell a bolti vezetőkkel és dolgozókkal, hogy „nincs 

önbíráskodás”.364 A rendőrség, ügyészség a felügyeleti módszerek tökéletesítésében, valamint 

a szigorúbb büntetésben365 és a nevelő jellegű intézkedések – pl. jogi felvilágosító előadások 

tartása az iskolákban; a szülők, az iskolai és a munkahelyi közösség értesítése; az ügyeknek a 

                                                 
362 MNL BAZML XXIII. 1043/a 1. d. Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1958–1961. 6/1960. A tiszakeszi 
polgármester állításával ellentétes tartalmú panasz érkezett 1975-ben a szakáldi bolttal kapcsolatosan: „Az 
őnkiszolgáló-boltba pedig volna mit nézni magának minden kg-ból hiányzik 7–8 dkg az áru nincs kipakolva 
félórákat kell várni míg egy kis liszthez hozá jut az ember ha kér a főnök azt feleli nem az a mi dolgunk hogy azt 
csináljuk.” MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. A kifogásokat a NEB rágalomként elutasította. 
363 Pl.: A mezőcsáti járási ügyészség tájékoztatója Tiszaszederkény város törvényességi helyzetéről. 
Tiszaszederkény VB. ülési jegyzőkönyv, 1967. augusztus 11.; A mezőcsáti járási ügyészség tájékoztatója 
Leninváros törvényességi helyzetéről. Leninvárosi Tanács VB. ülési jegyzőkönyv, 1972. szeptember 15; Az 
együttélés szabályainak megtartása városunkban (beszámoló) – a járási ügyész hozzászólása. Leninvárosi Tanács 
VB. ülési jegyzőkönyvek, 1973. november 16. MNL BAZML XXIII. 572. 2. d., 8. d,, 9. d. Ez összecsengett a 
Belügyi Szemle hasábjain közölt országos (és nemzetközi) tapasztalatokkal. E rendőrségi közlemények az 
elkövetők heterogén társadalmi összetétele mellett a nők és háztartásbeliek igen magas arányát is kiemelték. 
Belügyi Szemle 1969. 2, 1972. 8, 1972. 11, 1973. 1, 1973. 3. 
364 A szlovéniai önkiszolgáló boltokban végzett korabeli felmérés tanúsága szerint bevett szokásnak számított, 
hogy a gyanúsítottat az ellopott áru értéke többszörösének a visszatérítésére kötelezték, sértegették, különböző 
segédmunkákat végeztettek vele, kitiltották az üzletből vagy arra kötelezték, hogy ezentúl ott vásároljon. Belügyi 
Szemle, 1969/2. 25. 
365 A jelenség tömegességére, „társadalmi veszélyességére” tekintettel az önkiszolgáló egységekben elkövetett 
lopásokat 1971-ben szabálysértésből bűncselekménnyé minősítette át a Btk. A csekély lopási érték, a „humánus” 
bírói ítéletek, valamint a bűnüldöző szervek hirtelen és nagyarányú leterheltsége folytán azonban 1973-ban az 
500 Ft alatt elkövetett lopásokat visszaminősítették szabálysértéssé. 1971. évi 28. sz. tvr. a Btk. módosításáról és 
kiegészítéséről; 1973. évi 14. sz. tvr. a Btk., valamint a szabálysértésekről szóló törvény módosításáról. 
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1971. 203–204., 230. és 1973. 228. 



123 
 

munkahelyi kollektíva részvételével működő társadalmi bíróságok elé utalása – 

alkalmazásában látta a megoldást.366 

Tiszakeszi tanácselnöke 1960-ban – egyebek mellett a kulturáltság terjesztése és a 

további szakosodás jegyében – az önkiszolgáló bolt mellett egy cukrászda létesítésére is 

javaslatot tett, amit az egész község javát szolgáló fontos szövetkezeti és népgazdasági 

érdeknek tekintett. Meglátása szerint a cukrászdák szerepe egyre jelentősebbé válik a kultúra 

fejlődésével és az igények növekedésével összhangban, hiszen jelentős pihenési és 

szórakozási lehetőséget biztosít. A nyári időszakban a hűsítő italok, fagylaltok és 

cukrászsütemények révén pedig csökkenti a háziasszonyok leterheltségét. A szórakozási 

lehetőségnek különösen a fiatalok szempontjából tulajdonított fontosságot: az eszköz arra, 

hogy ne vágyjanak el a faluból. 

A falusi cukrászdák és általában a falusi vendéglátóipar (kisvendéglők, eszpresszók)367 

kulturális szerepét – mérsékelt elterjedtségük ellenére368 – többször is hangsúlyozták a 

korabeli sajtóban. A MESZÖV (Megyei Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége) művelődési 

főelőadója 1962-ben sajtócikkben foglalkozott a falusi vendéglátóipar közművelődési 

feladataival. Feltevése szerint a tömegnevelés minden olyan intézménynek feladata, ahol a 

dolgozók tömegesen megfordulnak, ezért a földművesszövetkezeti vendéglátóüzemeknek is 

„kötelességük nevelni a falusi dolgozókat a szocialista módon való szórakozásra, s 

kötelességük biztosítani ehhez a feltételeket”, hiszen a lakosság is igényli, hogy ezek az 

egységek „társadalmi találkozó és szórakozó helyekké” váljanak. Úgy vélte, hogy a korabeli 

falusi vendéglátóhelyekre jellemző, vegyes színvonalú szórakoztató programok (rádió, 

magnetofon, lemezjátszó, népi vagy tánczenekar által szolgáltatott műsorok, továbbá 

elsősorban énekes előadóművészek produkciói) mellett – akár a művelődési otthonokkal 

együttműködve – helyet kell adni az irodalmi esteknek is, s több ismeretterjesztő műsorra 

lenne szükség (például ahol van tévé, rendezzenek televíziós esteket). Az olyan 

                                                 
366 Az önkiszolgálás kényes kérdése. Kirakat 1961. június, 10. 
367 Eszpresszó/presszó: „kis vendéglátó ipari üzem, ahol gépkávét, cukrászsüteményeket, italokat, esetleg hideg 
ételeket is árusítanak.” A meghatározást közli: Magyar Nyelvőr, 1961. 85. évf. 1. sz. 123–124. Az eszpresszó 
üzlettípus térhódításával szükségessé vált a cukrászda pontos definiálása. A cukrászüzem vagy műhely mellett 
működő egységek mellett cukrászdának minősültek azok az üzletek is, melyekben a forgalomnak legalább 75%-
át – földművesszövetkezeti cukrászdában az egyéb édesipari termékeket is beleértve 60%-át – cukrászsütemény, 
fagylalt, feketekávé tette ki. Sört, bort égetett szeszesitalt a minőségi likőrök kivételével nem árusíthattak. 
Azokban a helységekben, ahol állami cukrászda, vagy eszpresszó nem volt, a földművesszövetkezeti cukrászda 
minőségi palackozott sört árulhatott. A belkereskedelmi miniszter és a SZÖVOSZ elnöke 21/1959. (K. É. 3.) Bk. 
M. számú utasítása a cukrászda jellegének meghatározásáról. Tanácsok Közlönye, 1959. 9. sz. 73. 
368 A mezőcsáti járásban 1965-ben 5 étterem, vendéglő, 5 cukrászda, 34 italbolt és 11 üzemi vendéglátóhely 
üzemelt. Megyei szinten – a nagyobb városok, így Kazincbarcika, Ózd, Sátoraljaújhely és Miskolc nélkül 
számítva – 45 étterem, vendéglő, 80 cukrászda, eszpresszó, 521 italbolt, kocsma és 107 üzemi vendéglátóhely 
működött. Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai évkönyve 1965. 1966. 226. 
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hagyományosan népszerű időtöltéseken, mint a kártya, biliárd, „asztalfutball” (s a kevésbé 

felkapott sakk, dominó, teke) túlmenően javasolta a tsz-brigádok részére szervezett 5 órai teát, 

fagylaltdélutánt, a gyerekeknek rendezett mesedélelőttöt, tévénézést és bábelőadást.369 

Követendő példaként tudósítottak – bakonyszentlászlói kezdeményezés alapján – a 

cukrászdákban, eszpresszókban kialakított könyves vagy kultúrsarkokról, ahol a vendégek ott 

tartózkodásuk alatt rövid elbeszéléseket tartalmazó könyveket, folyóiratokat, napilapokat és 

képesújságokat kölcsönözhettek.370 Az olykor a nagyobb italboltok átalakításával létesített 

cukrászdák, presszók, büfé-falatozók révén egyúttal fokozatosan vissza kívánták szorítani a 

„talponállóknak” nevezett helyiségeket, kétesnek tartott vevőkörüket, s „kulturált” mederbe 

terelni a szórakozást.371 1961-ben a keszi körzeti orvos beszámolójában még nehezményezte, 

hogy a fiatalok gyakran felkeresik a kocsmahelyiségeket, s a mértéktelen ivás miatt – 

amellett, hogy az egészségre is káros – gyakran fordulnak elő verekedések, ami a község 

lakosságára sem vet jó fényt.372 

Mindezen törekvések következtében a tradicionálisan férfiak által látogatott 

kocsmákkal ellentétben új közösségi tér keletkezett a nők és gyerekek számára a falvakban. 

K. Jánosné visszaemlékezése szerint mindenféle korosztály, valamint nők és férfiak egyaránt 

látogatták Tiszakesziben a cukrászdát a hatvanas évek elején (hasonlóan vegyes vevőkörrel 

                                                 
369 Közművelődés a falusi vendéglátóiparban. Északmagyarország, 1963. július 11. 6. Ugyanettől a szerzőtől 
lásd még: Az fmsz-ek a falusi népművelésért. Földművesszövetkezeti Híradó, 1964. március 5. 6. A kulturált 
szórakozás feltételeinek megteremtését már 1960-ban elrendelte a SZÖVOSZ elnöke, megvalósításukra 
legkésőbb a második ötéves terv végéig (1965) kaptak haladékot a földművesszövetkezetek. Minden községben, 
ahol fmsz által fenntartott vendéglátó-ipari egység működött, volt tekepálya is, s ahol arra mód nyílott betonozott 
tánctérrel ellátott nyári kerthelyiséget kellett létesíteni. Mindezek mellett pedig minden községben legalább egy 
Rex, illetve biliárdasztal működtetéséről kellett gondoskodni. Zenekar hiányában lemezjátszóval egybekapcsolt 
rádió, kisebb vendéglőkben rádió üzemeltetését, továbbá fogyóeszköz jellegű szórakoztató eszközök (sakk, 
dominó, társasjáték, újságtartó stb.) beszerzését írták elő. A SZÖVOSZ elnökének 31/1960. (Sz. É. VII. 1.) 
SZÖVOSZ számú utasítása az fmsz-i vendéglátóipari egységek szórakoztatási lehetőségének fejlesztéséről. 
Tanácsok Közlönye, 1960. 44. sz. 397. 
370 Könyvek, folyóiratok, napilapok a falusi eszpresszókban – Gyarapodik a presszó-vendéglők száma. 
Északmagyarország, 1962. június 12. 4. Kulturpresszó Sárospatakon. Uo. 1963. május 1. 6. Hasonló 
kezdeményezés volt még a „LIBPRESSO” (könyvtárban kialakított olvasó-presszó), valamint a „MOPRESSO”. 
Olvasó-eszpresszó. Uo. 1960. február 26. 1. Göncön 1967-ben létesítettek „Mopresszó”-t. „Mi is az a 
»Mopresszó«? – A mozi és a presszó együttes tevékenységét biztosító üzem, amely egyesíti magában a 
legkellemesebb szórakozási lehetőségeket. Emellett kitűnő nevelési tényező. Pl. Göncön munka után az emberek 
rendes, elegáns ruhában jelennek meg, a presszó biztosítja számukra az ételek, italok nagy választékát, s 
miközben isszák sörüket, kényelmes asztalok mellett, ugyanakkor megnézhetik a szélesvásznú korszerű moziban 
a legjobb filmeket.” Mopresszó a falusi dolgozók szolgálatában. Szövetkezeti élet 1967. szeptember 8. 1. 
371 650 önkiszolgáló bolt, 30 új vendéglő és többszáz falatozó nyílik az idén vidéken. Északmagyarország, 1960. 
február 12. 1. A kétféle vendéglátó egység ábrázolásmódja élesen eltért egymástól: „A füstös kocsmákat, 
betérőket, kétes tisztaságú talponállókat ugyan még nem sikerült felszámolnunk, de számuk mindig csökken. 
Modern, napfényes, tiszta cukrászdák, kisvendéglők, eszpresszók nyílnak, amelyeket szívesen keresnek fel 
idősebbek, fiatalok egyaránt. A kártya, a féldecizésben való virtuskodás, s ami ennek következménye: a 
verekedés, a bicskázás helyett ma a fiatalok ott ülnek a kisvendéglő asztalainál, sakkoznak, beszélgetnek, zenét 
hallgatnak és táncolnak a cukrászda tisztára sikált kövezetén, s ha valamelyik netán sáros cipőben lép be, ők 
maguk róják meg érte...” A falu és a kereskedelem. Északmagyarország, 1962. július 20. 3. 
372 Tanácsülési jegyzőkönyv, 1961. február 16. MNL BAZML XXIII. 1043/a 1. d. 
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rendelkezett a később a téesz által megnyitott presszó és vendéglő is), s bár nem lehetett 

benne sem újságot, könyvet olvasni, sem ismeretterjesztő előadásokat meghallgatni, 

különösen vasárnaponként nagy forgalmat bonyolított le. Jellemző, hogy az olykor előforduló 

tojáshiány miatt gyermekként a cukrászasszony javaslatára otthonról vitt tojással fizetett a 

süteményekért (a helyben sütött krémesekért), amit édesanyja – a tojás piacon való 

értékesítését előrébbvalónak tartva – egy idő után nem nézett jó szemmel.373 A cukrászdák, 

eszpresszók kultúraközvetítő potenciálja egy évtizeddel később már kevésbé tűnt 

reménykeltőnek. A tapasztalatok azt mutatták, hogy „a községek zöme új kocsmát csinált a 

büfé és presszó feliratú helyiségekből”.374 

 

V. 1. 3. A hagyományos vásárlás helyszínei: vásárok és heti piacok 

 

A palkonyai interjúalanyok visszaemlékezése szerint Palkonyáról már a két 

világháború között is elsősorban a polgári vásárt látogatták, mivel Mezőcsát és Ónod a rossz 

útviszonyok miatt nehezebben volt megközelíthető, Miskolcra is csak az 1950-es évektől, a 

rendszeres autóbuszjáratok megindítása után lehetett könnyebben eljutni.375 Polgár elérését 

közelsége mellett elsősorban – a vízen át vezető útvonal révén – a közutak megkerülése 

könnyítette meg. A faluban két a Tiszán átkelést biztosító rév volt, ezek közül a gyalogosok a 

gyalogrévet, a szekeresek és állatokat hajtók a hidasrévet használták, a túloldali állomástól 

pedig nagyjából még 4 km-re feküdt Polgár. A fennmaradó távolságot gyalogosan, szekérrel 

vagy tömeges elterjedésétől, az 1950-es évektől kezdve biciklivel, majd autóval lehetett 

megtenni. A Tiszán való átjutást a jég sem hátráltatta, mert a révészek az általuk szilárdabbá 

tett jégre töreket szórtak, hogy azt csúszásmentesítsék, áradáskor pedig ladikkal lehetett 

eljutni egyik töltéstől a szemközt lévőig.376 A negyedéves vásároknál is meghatározóbb 

szerepe volt azonban a polgári heti piacnak. A Tisza jobb partján fekvő dél-borsodi falvak és 

a Tisza túlpartján – annak bal oldalán – fekvő, nagyhatárú községek (Polgár, Tiszacsege, 

Egyek, Tiszafüred) közötti piaci kapcsolatok már a 19. században is erőteljesek voltak, túlzás 

nélkül állítható, hogy a két part települései között egyfajta egymásrautaltság ált fenn. A 

jobbparti falvak, ahol intenzív kertkultúra alakult ki, a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, 
                                                 
373 Interjú L. Józsefnével és K. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 10. 24. 
374 Falusi cukrászdák. Észak-Magyarország, 1970. június 7. 7. A tudósítás szerint az idegenforgalom hiányában 
nem tudták hasznosítani a büfékhez tervezett konyhát, hiszen a helyi emberek sem az ebéd, sem a vacsora 
lehetőségét nem igényelték; nem szólt zene a helyiségben, mivel a sokadszorra elrontott lemezjátszók javíttatását 
már nem vállalta a földművesszövetkezet; bár kávét is felszolgáltak, a leginkább fogyasztott italféleségek a bor, 
sör, pálinka voltak. 
375 BENCSIK J. 1982. 412. 
376 UO. 413. 
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baromfit, állati eredetű termékeiket (tej, túró, vaj), valamint háziipari – fűzből és szalmából 

készült – készítményeiket, mikor minek volt szezonja, e települések piacain értékesítették. A 

piacozás kialakulásához az is hozzájárult, hogy a Tisza bal oldalával ellentétben a folyam 

jobb partján nem épült vasútvonal – az az utazás megkönnyítése mellett növelte a vásárlóerőt 

is –, így a viszonylagos elzártság miatt nem sokan járhattak el dolgozni a falvakból.377 1945 

előtt Polgár határának több mint háromnegyed részét az egri káptalani birtok foglalta el, 

amely szántóföldi, nagyüzemi termelést folytatott, így a paraszti gazdálkodásban a szántóföldi 

növények termesztése mellett már kevés hely jutott a zöldségek, gyümölcsök számára. A 

rossz birtokviszonyok miatt – azon az 1920-as évek eleji földosztás sem változtatott érdemi 

módon – az egyre jelentősebbé váló szegényparaszti rétegek számottevő része a településtől 

távol (cselédként, kubikosként vagy alkalmi, napszámos munkával) kereste kenyerét.378 

A palkonyai O. Mihály visszaemlékezése jól érzékelteti, hogy a folyó jobb partján 

elterülő falvak számára mit jelentettek a túloldali települések (Tiszapalkonya esetében 

elsősorban Polgárt kell kiemelni), az interjúalany szülei például az augusztusi ünnepek idején 

(Nagyboldogasszony, István király napja) hetente szállítottak Palkonyáról savanyítani való 

káposztát Polgárra: „Hát Polgár az ég egy világon mindent felemésztett.”379 Tiszakesziből 

már inkább Mezőcsátra jártak vásárra és piacra, valamint megfordultak Tiszacsegén is, bár 

keszi interjúalanyaimra nem volt jellemző a piacozás, vásározás. Volt a két községnek egy 

közös úti célja is: a miskolci piac, mely látogatása nagyobb és tehetősebb vásárlóközönsége 

miatt mindkét településen gyakorinak számított. 

Míg a vásárokra, a távolabb fekvő Miskolcra az állatok vagy termény szekeres 

szállítását férfi foglalatosságként, addig a heti piacolást jellemzően női munkaként ábrázolták 

az interjúk során, s ez jelenik meg a szakirodalomban is. A munkába sokan – a család vagyoni 

helyzetétől függetlenül – már kiskoruktól belenevelődtek. M. Lajosné családjában az előző 

nap leszedett terményt (pl. szilvát, almát, krumplit) hetente két alkalommal a polgári piacra 

vitték eladni a család nőtagjai, míg a hét két másik napján édesapja szekérrel – négy-öt 

társával összefogva, éjfél körül indulva – a miskolci Búza-piacra vitte a portékát. A történet 

szokatlanságára utalva mesélte el, hogy egyke lányként a két-három másik asszony áruival 

megpakolt szekeret neki kellett hajtania, s azzal a hidasba (komp) úgy beállnia, hogy azon 

összesen hat szekér elférjen. K. Istvánné jómódú gazdacsaládja rendszeresen járt piacra. A 

nemi szerepek különbségeire rávilágító visszaemlékezése szerint nagymamája bátyjával 

                                                 
377 Uo. 410–412. 
378 BENCSIK J. 1974. 363–368. 
379 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 5. 
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ellentétben neki nem adott pénzt mozira: „Te lyány vagy, majd kötök batut. Oszt eredj, vidd el 

Polgárra, piacra, oszt add el. Tanuld meg, hogy mibül lehet pénzt csinálni! Majd ott lesz 

keresztanyád [...] ű is szokott menni, oszt álljál keresztanyád mellé, oszt megtanulod!”380 A 

heti kétszeri piacolások ismétlődő gyakorlattá váltak számára. Visszaemlékezésében kiemelte 

a polgári és miskolci piac eltérő árfekvésében rejlő lehetőségeket. A háború utáni cserevilág 

idején fiatal lányként – többekkel összefogva – a Polgáron megvett csirkét, kacsát Miskolcon 

drágábban eladták, „oszt nyerekedtünk”. A pénzből ruhát, cipőt egyéb holmit vásároltak. A 

feketézésként megnevezett tevékenységet nem tekintette munkának, ábrázolásában annak 

művelése közben is inkább a szórakozás dominált: a fiúkkal, lányokkal közösen megtett 

vonatút, egy idősebb falubelivel szemben elkövetett csínytevésük.381 A piacozás – amelynek 

keretében a saját maguk által megtermelt dolgokat árulták – más kategóriát képviselt számára. 

A piacon vásárló polgári asszonyokat az otthontól távol munkát vállaló férfiakkal – s minden 

bizonnyal a fiatalon megözvegyült, magát dolgosként, önállóan is boldogulni képesként 

jellemző asszony saját munkaethoszával – szembeállítva munkakerülőként ábrázolta: 

„Polgári asszonyságok meg nem szerettek dógozni. Bezony nem! Mán ők szombaton csak 

sétáltak. Karukra tettek egy kis kast, oszt sétáltak. Hétfőn meg gyöttek a piacra. Úgy mondták 

mindég, hogy: »Ne vegyél még!« Reggel. »Meg ne vedd! Délbe majd adják ugrásér is! Majd 

ugrásér is adják délbe!« Mert hogy ne kelljen nekik hazavinni.”382 A tsz zöldségboltjában 

eltöltött évek után, már az Erőmű alkalmazottjaként, a város piacára hordta kertjében és a falu 

zártkertjében383 (az Alsóréten) birtokolt földjén megtermelt zöldséget, gyümölcsöt. A 

rendszeres kuncsaftokat még abból az időből ismerte, amikor a városépítés kezdetén 

átmenetileg Palkonyán laktak, illetve a zöldségboltban is sokan jártak hozzá vásárolni. Első 

autóját, egy Trabantot is a piacra járást (szállítást) megkönnyítendő vette. Nagymamájára 

                                                 
380 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 11. 
381 Édesapja hasonló gyakorlata kapcsán viszont már a kényszerjelleget hangsúlyozta: édesapja a tehetősebb 
családot sújtó, s csupán a fejadagot meghagyó beszolgáltatási terhek miatt folyamodott a két, eltérő árfekvésű 
piac váltogatásához, s vitte heti rendszerességgel a Polgáron megvett termékeket lovas szekérrel a miskolci Búza 
térre eladni, amiből az adókat rendezte. Uo. 9. Nagy Netta a beszolgáltatás kapcsán megnyilvánuló 
magatartásformák közül az alkalmazkodás eseteihez sorolta a hatalom célkeresztjében álló és éppen ezért a 
szembekerülés kockázatát nem vállaló jómódú, kuláknak titulált gazdáknak a törvény betartására irányuló 
viselkedését, mint a termény megvásárlását, a hatósággal való párbeszédkeresés hivatalos útját, a földtől való 
szabadulás különböző módozatait, a munkavállalási célú migrációt. NAGY N. 2013. 155–157. 
382 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 12. 
383 A zártkert a települések azon határrészeit jelölte, melyeket nagyüzemi művelésre alkalmatlannak találtak, s 
magántulajdonban hagyták. Magánszemély csak itt szerezhetett – 3000 m²-ben maximált – földtulajdont.  Része 
volt a második gazdaságnak, ám jogi értelemben különbözött a háztájitól. A kisüzemi gazdálkodásban különösen 
jelentős szereppel bírt azokon a területeken, ahol bár nem jött létre szakszövetkezet, de a szőlő- és 
gyümölcstermesztésnek komoly hagyománya volt. BALI J. 2005. 156–158. 
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hálával telten emlékezett: „Kislánykoromtúl mondom, hogy kötött batut nanukám... De 

megtanított élni! Megtanított élni, megtanított üzletelni!”384 

Merőben ellentétes módon mutatja be a piacra járást az Oszláron felnőtt P. Andrásné. 

Az egyik szomszédlányhoz hasonlóan 12 éves kora körül egy földdarabot fogott fel, amelybe 

nagymamájától kapott káposzta- és karalábépalántát ültetett, majd a termést egy hamvasban 

(batyuban) a hátukra kötve, majd gyalogosan közlekedve a polgári piacon eladták, s kenyeret, 

cukrot vásárolták belőle a szűkös körülmények között élő család számára. 

Tapasztalatlanságukat mutatja, hogy a vevőkre bízták a portéka árának megállapítását.385 A 

piacolás az ő ábrázolásmódjában inkább kivételes, a szegénység és nélkülözések 

illusztrálására alkalmas epizódként tűnik fel, hasonlóan a már asszonyként megejtett alkalmi 

árusításaihoz, amelyeket mindig a pénzszűke indokolt. 14 éves kora körül már nem is járt 

többet árulni, azt – bálba, tánciskolába járó, körbeudvarolt lányként – szégyellni való 

dologként jelenítette meg, amely helyett inkább a napszámot választotta.386 

 

V. 1. 4. Az árusítás régi módszereinek és helyszíneinek visszaszorulása 

 

Az állami kereskedelem a vállalatok és szövetkezetek ún. vásározó részlegei révén az 

állat- és kirakodó vásárokon, azaz a falvak hagyományos vásárlási helyszínein is megjelent. 

Ezzel részben áthidalta a fejletlen falusi bolthálózatból adódó nehézségeket, részben pedig 

újabb lehetőséget nyújtott a kormányzat kereskedelemmel kapcsolatos törekvéséhez, a 

magán-kiskereskedelem, s a magánkisipar visszaszorításához. Emellett a hagyományos 

vásárok szocialista alternatívájaként megszervezték az ún. reprezentatív vásárokat (az 

augusztus 20-i Ünnepi vagy Vidám vásárt, valamint a főként októberi Őszi vásárt), melyek 

látogatottságát annak propagálásával, s a falusi dolgozók szervezett, kedvezményes 

utaztatásával, nyereménytárgyak kisorsolásával kívánták előmozdítani.387 A vásározó 

                                                 
384 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 11. 
385 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 16–17. 
386 Uo. 17–18.  
387 Az első ízben 1952-ben, a 19 megye 1-1 járásában megrendezett Ünnepi Vásárok szervezőinek a helyi 
kiskereskedelmi és a kijelölt országos vállalatok részvételével biztosítani kellett az árucikkek bő választékát és 
bőségét, színvonalas kultúr- és sportműsorok megrendezését, a rendezvény dekorativitását. Borsod megyében 
Mezőcsáton rendezték meg a vásárt, mely egy beszámoló szerint bár vontatottan indult, a délutáni órákra már 
tömegeket vonzott, s látogatottsága – a minisztérium által előirányzott 18.000 helyett – elérte a 30-40.000 főt. A 
gazdák különösen a kiállított tenyészállatokat keresték. A nyolc megyéből érkezett jelentések többnyire jó 
hangulatról és forgalomról számoltak be, kivételként említették a kapuvári vásárt, ahol a lakosság kezdeti 
passzív magatartását annak a rémhírnek tulajdonították, mely szerint „aki a vásáron árut vesz, annak alá kell írni 
egy ívet és be kell lépnie a termelőszövetkezeti csoportba”.  Feljegyzés 8 megyéből beérkezett vidám-vásár 
jelentésekről, 1952. augusztus 26. MNL OL XXVII-G-3. 18. d. A Miskolcon 1959-ben megrendezett őszi vidám 
vásáron összesen 1700 nyereménytárgyat sorsoltak ki, köztük egy teljes kombinált szobaberendezést, két 



129 
 

részlegeknek mind megjelenésükben, mind rendezettségükben a kulturált kereskedelmet 

kellett képviselniük. A megfelelő felszerelés (sátor, ponyva, cégtábla, világítószerek és 

eszközök, szállítóládák, pénztárgép, hangerősítő berendezés) megléte mellett gondoskodniuk 

kellett az árucikkek „szakszerű, rendezett és ízléses” elhelyezéséről, a rendről és tisztaságról, 

a vevőkkel való megfelelő bánásmódról, valamint az árak feltüntetéséről és betartásáról is, 

kiiktatva ezzel az alku lehetőségét.388 

A fentebbiek ellenére a vásárokkal kapcsolatban mégis sokszor elhangzott, hogy 

idejétmúlt kereskedelmi módszer, hiszen a mezőgazdaság szocialista átalakításával 

mérséklődik a parasztság egymás közötti állatforgalma, s az egyre bővülő falusi üzlethálózat 

is korszerűbb vásárlási lehetőséget kínál. A Belkereskedelmi Minisztérium ezért 1960-ban 

felszólította a megyéket, hogy csökkentsék a vásárok számát.389 A térségben a két nagyobb – 

napjainkban is havi vásárt tartó – település, Ónod és Mezőcsát, valamint a Tisza túlpartján 

fekvő, negyedévente vásárt tartó Polgár és Tiszacsege mellett több falu is vásártartási joggal 

rendelkezett még ebben az időszakban. Az 1959-es, 1960-as, 1961-es vásárjegyzékben 

például Tiszapalkonya, Nemesbikk és Tiszatarján (három szomszédos falu) is évi négy 

vásárral szerepelt, ahol elsősorban állatokat, ruhaneműt stb. árultak. A kisebb falusi vásárok 

kisugárzása azonban nagyon korlátozott volt, az interjúalanyok csak elvétve említették, hogy 

alkalmanként a szomszédos falvak vásárait látogatták volna. E települések vásárainak 

eljelentéktelenedése 1965 körülre véglegessé válhatott, Tiszapalkonyán például csak az év 

első felére eső két vásárt tartották meg, s országosnak tűnő tendencia alapján több tizes 

nagyságrendben maradtak el az előzőleg már kihirdetett vásárok is.390 Dankó Imre Sarkad 

környéki kutatása során azt tapasztalta, hogy a földművesszövetkezetek, valamint a 

Terményforgalmi Vállalat felvásárló tevékenysége is konkurenciát teremtett a vásárok 

                                                                                                                                                         
televíziót, több motorkerékpárt és háztartási gépeket. Az idén is megrendezik a hagyományos őszi vásárokat 
Miskolcon, Szerencsen és Ózdon. Északmagyarország, 1959. július 25. 6. A reprezentatív vásárokat a falvakban 
hangoshíradón vagy dobszón keresztül hírdették.MNL BAZML XXIII. 1043/b. 1. d. Tiszakeszi Községi Tanács 
iratai, 1959. A vásárokról. Kirakat 1959. március. 10. 
388 A belkereskedelmi miniszter 26/1956. (K.É.7.) Bk.M. számú utasítása a vásározás rendjéről és az állami 
kiskereskedelmi vállalatok vásározó részlegeinek működéséről. Kereskedelmi Értesítő 1956. február 13. 131–
133. A vásározás. Kereskedelmi Értesítő 1956. február 27. 164–165. A vásározó részlegek áruit szállító 
tehergépkocsik árusító egységgé való átalakítását ajánló 1953-as újítási javaslatot elutasító szakvélemény 
kifogásolta például, hogy „a gépkocsin szállított áru nem rakható ki szemléltetően a kis férőhely miatt. Az 
árusítónak a kocsin kellene állnia, így nem lenne meg a kapcsolata a vevővel. Az egész módszer ellenkezik a 
kulturált vásározó kereskedelemmel.” MNL OL XIX-G-4-aa 8. d. 
389 Csökkentik a vásárok számát. Kirakat 1960. február. 16. A felszólítás hatására Győr megyében 160-ról 110-
re, Szolnok megyében 205-ről 143-ra, Veszprém megyében 193-ról 105-re, Komárom megyében pedig 66-ról 
37-re csökkent az egy évre eső országos állat- és kirakodóvásárok száma. A téma szociografikus megközelítését 
lásd: MOLDOVA Gy. 1961. 
390 Például az 1965. április 5–20. közötti időszakra meghirdetett 90 db vásár helyett végül csak 18 helyszínen 
tartottak vásárt országszerte. A Tanácsok Közlönyében néhány hetente közzétett, aktualizált Országos és havi 
vásárok jegyzéke alapján. 
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számára. Úgy látta, a vásárok jelentőségének csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy a 

kirakodó részeken a földművesszövetkezetek árultak, amelyek árukínálata megegyezett a 

boltokéval, s néhány, csak kisiparosok által előállított termék iránt (pl. sötét színű 

ruhaanyagok, posztócipő, bicska) mutatkozott igazán kereslet.391 Meglátása szerint a 

házkörüli és háztáji gazdaságok miatt – bár terjedelemben és számban is csökkent mértékben 

– a vásárok állatvásári része azért megtartotta jelentőségét, mivel a jószágok egymás közti, 

kötetlen áron való adásának-vevésének ez maradt az egyetlen alkalma.392 A palkonyai 

interjúalanyok közül többen is a téeszesítéssel – s az árutermelés megszűnésével – kapcsolták 

össze a nagy piacozás leáldozását. 1960 őszén – közvetlenül a téesz év végi megalakulása 

előtt – a palkonyai terményfelvásárlás még nem tudott versenybe szállni a polgári piaccal.393 

Tiszakesziben 1961-ben a földművesszövetkezet tojás és baromfi felvásárlási tervét is 

veszélyeztette, hogy többen inkább a szövetkezetnél magasabb szabadpiaci árat kínáló 

miskolci piacra hordták árujukat.394 Az Ünnepi vásár meggyökeresedését is nehezítette, hogy 

a parasztság termelőszövetkezetbe szervezésével nem az aratás, hanem az év végi 

zárszámadás után jutott nagyobb jövedelemhez. Az 1961-re jelentőségét vesztett reprezentatív 

                                                 
391 Emiatt 1952-ben a helyi boltok számára elrendelték, hogy a magánkereskedők keresett áruival (cukorka, 
játék, bazár és bizsuáru, kendők) jelenjenek meg a vásárokon, 1955-ben pedig a vásározó részlegek 
cikklistájának pontos meghatározásával kívánták elérni, hogy ne legyen olyan áruféleség, amit kizárólag a 
magánkereskedelem és kisipar árusít. Kereskedelmi Értesítő, 1952. november 5. 836., 1955. november 8. 773–
778. Hasonló piaci rést találtak a magánkereskedők a búcsújáró helyeken (pl. Máriapócson), ahová – a cikk 
szerzője szerint helytelenül – az állami és szövetkezeti kereskedelem nem települt ki, „mondván »Nem 
támogatjuk a klerikális reakciót.«” Az Úr tudja, látja, meg is bocsátja. Kirakat 1960. december. 7. A fenti 
viszonyok jellemezték Borsod megyét is. 1960–1965 között a magánkereskedők létszáma 513-ról 442-re 
csökkent, akiknek kb. kétharmada miskolci volt. Számuk megyei viszonylatban a mezőcsáti járásban volt az 
egyik legalacsonyabb: 1960-ban 4, majd 3 fő volt magánkereskedő. A magánkereskedők összetétele néhány 
százalékos ingadozást leszámítva stabil maradt. A bolti kiskereskedőként megnevezett kategória legnagyobb 
csoportjait alapul véve 22-26%-uk zöldség- és gyümölcskereskedő, kb. 15%-uk játék-, bazáráru-kereskedő, 
13%-uk dohányárus, 10-10%-uk használtcikk-kereskedő, illetve vegyes- és fűszerkereskedő, 7-9%-uk pedig 
textil-, rövidáru-, divatáru-kereskedő volt. A külön egységként kezelt vendéglátóiparosok száma 24 főről 16-ra 
csökkent öt év alatt a megyében, kiknek kb. 80%-a pecsenyesütő, lacikonyhás volt. Saját számítás a KSH adatai 
alapján. Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontosabb statisztikai adatai 1963. 1964. 240.; Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye fontosabb statisztikai adatai 1964. 1965. 234.; Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai évkönyve 1965. 
1966. 233. 
392 DANKÓ I. 1976. 187–188. A pétervásári és mezőcsáti vásárokra alapozva – a vásárok számának 
csökkentésének jogosságát igazolva – hasonló érveket sorakoztat fel egy 1962-es újságcikk: már csak az idősebb 
korosztály vásárol vásárban, a fiatalok „inkább üzletben, kulturált körülmények között akarnak vásárolni, és 
akkor, amikor igényük felmerül”, hiszen mind rendezettségben (a szerző szerint a két helyiség határában 
megtartott vásárra „térdig érő sárban” lehetett csak eljutni, s a „sok ütött-kopott, összetákolt maszek sátor már 
önmagában is riasztó képet nyújtott”), mind az áru minősége tekintetében („a vásári árusok zöme iparművészeti 
alkotásnak kikiáltott giccses gipszöntvények, kék füvet legelő lila őzeket ábrázoló falvédők, silány játékok és 
háztartási eszközök, rossz minőségű kendők stb. sokaságát akarta rátukmálni a sárban topogó falusiakra.”) 
túlhaladott. Egy vásár tapasztalatai. Kirakat 1962. december. 21. 
393 Vb. jegyzőkönyv, 1960. október 25. MNL BAZML XXIII. 986/a 1. d. 
394 Tanácsülési jegyzőkönyv, 1961. szeptember 12. Beszámoló a Tiszakeszi Földművesszövetkezet 1961. év II. 
n.évének működéséről. MNL BAZML XXIII. 1043/ a 1. d. 
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vásárok helyett ezért inkább a zárszámadásokra időzített alkalmi kirakodásokat támogatták.395 

B. Jánosné visszaemlékezése szerint Tiszakesziben a téesz februárban esedékes 

elszámolásakor többen is nagyobb értékű tárgyakat (pl. villanydarálót) rendeltek meg a helyi 

boltban, amit az elszámolás másnapján már át is vehettek. Varrónőnek tanuló lányának ő is 

egy ilyen alkalommal vásárolta meg a varrógépet, hat falubeli társához hasonlóan.396 

Mint fentebb láthattuk, az állami kereskedelem piaci-vásári jelenlétekor elvetette az 

olyan hagyományos viselkedésformákat, mint például a bevett koreográfia (áru ócsárlása, 

visszavonulás, majd visszatérés stb.) szerint zajló alku módszere.397 A szabott árak 

alkalmazásával a vásárlás szolidabbá vált, mely egybevágott a kulturált kereskedelem 

koncepciójával. Másfelől illeszkedett abba a folyamatba is, melynek keretében az alku nem 

sokkal korábban kiszorult az üzleti árusítás eszköztárából.398 Miként M. József – egykori 

polgári vaskereskedő-segéd, majd a háború után önálló tulajdonos, s az államosítást követően, 

idővel üzletvezető – a vele készült interjúban elmondja, az alku a II. világháború előtt bevett 

eleme volt a kereskedelemnek, amelyre, mint alapvető kereskedelemtechnikai eszközre, a 

vásárló habitusához igazítva, nagy hangsúlyt fektetett akkori bolttulajdonos felettese. M. 

József a vevői szokással hozta összefüggésbe ennek népszerűségét: „[A]kkor olyan világ volt, 

hogy az emberek szerettek alkudni, tehát nem szabott árak voltak mint ma, […] ugye most 

nem lehet alkudni, akkor viszont ha begyött egy ember és nem alkudhatott, nem engedtek neki, 

nem érezte jól magát, értem?” „[K]érem borzasztóan kellett az embernek beszélni. 

Fantasztikusan kellett ismerni a vevőnek a szeszélyit, a szokását, azt látni, hogy mikor bejött, 

ott megtanítottak [az – I. Á. L.] embert, meg kellett ismerni. […] Háború után, mikor én 

maszek lettem, én úgy megutáltam eztet, olyan hülyeségnek [tartottam – I. Á. L.], meg láttam, 

hogy csak becsapom a vevőket vele, […] ennyi az ára, ráírtam, egy fillért nem engedtem, de 

egy fillérrel többért se mondtam.”399 

                                                 
395 Az 1960. évi vásárok eredményeiről. Kirakat 1961. február. 10.; Vásározás a kereskedelem fontos feladata. 
Kirakat 1962. február. 10. A Kereskedelmi Értesítő már 1955-ben az „Élenjáró módszerek” című rovatában 
számolt be a Délbácsmegyei Népbolt szüretkor, tsz zárszámadáskor megrendezett, kiállítással egybekötött 
vásáráról, valamint a Kecskeméti Kiskereskedelmi Vállalatnak a Kinizsi Konzervgyárban bérfizetési napon 
megtartott vásáráról. Kereskedelmi Értesítő, 1955. december 12. 837. 
396 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 11. 25–26. 
397 Erről bővebben: DANKÓ I. 1980. 
398 1943-ban a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter rendeletben kötelezte a kereskedőket és iparosokat, 
hogy üzlethelyiségükben tüntessék fel az eladási árakat az árukon (kivételek pl. a vasáru- ékszer-, 
piperekereskedések). 1943. évi 60.000. K. K. M. sz. rendelet. Rendeletek Tára, 1943. 
399 Interjú M. Józseffel. Polgár, 2011. április. 9. 2. és 20. 
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Bár az alkuellenesség már 1945 előtt megjelent,400 az alku módszerének eltűnéséhez 

hozzájárult a vevőt partnerként kezelő „becsületes”, a nyerészkedést elítélő szocialista állami 

kereskedelem hatóságilag rögzített árrendszere is.401 Az árrendszer liberalizálódására az 1968-

as gazdasági reform során került sor. Ekkortól a kereskedelmi vállalat vagy szövetkezet a 

piaci kereslet-kínálat alakulásának függvényében – bizonyos termékek kivételével – szabadon 

állapíthatta meg az árakat. Ennek jelentőségéről M. József így beszélt egy interjúban: „68-tól 

kezdve felszabadították a fix árat. Akkor kezdődött az, hogy na, egyes boltvezetőknek adtak 

olyan engedélyt, hogy az áruknak az árát eltéríthették, így mondták […]. Nagyon kapós volt a 

televízió […] Én, 4200 volt, olyan kapós volt, hogy én el tudom adni 4300-ért is. Azt mondták 

adjam. De egy másik cikknek, ami meg nem ment, abból meg engedek egy kicsit. Rám van 

bízva, hogy én lássam meg, ha én jól gazdálkodom, van egy kis többlethaszon, akkor a 

vállalattal osztozhatunk. Ekkor volt a nyereség-érdekeltségük. […] Biszku Béla, ő volt ellene 

ennek. Nem lehet, szocializmusba nem lehet kapitalizmust építeni. Na ez volt a szocialista 

kereskedelem.”402 

M. József gúnyosan emlékezett vissza azokra az előadásokra, ahol bankárok, 

pénzügyesek kezdték tanítani őt és régi, még a magánkereskedelemben szocializálódott társait 

arra, hogy „a kereskedelembe kereskedni is lehet”.403 A tervgazdaság rendszerébe ekkor 

olyan piaci szabályozók kerültek a már említett rugalmas ármechanizmus mellett, mint a 

kereskedelmi kockázat elismerése (árukínálat, ármeghatározás) vagy „a vevők érdekeit 

                                                 
400 A Mezőcsáti Újság már 1911-ben kétrészes cikksorozatot közölt „Le az alkuval!” címmel, amelyben a cikkíró 
a kereskedelem beteges tünetének tekinti a módszert, különösen annak időt rabló volta miatt. A szerző egy-egy 
ruhaüzletben, illetve cipőüzletben 1 ½, ill. 2 ½ órát töltött alkudozással. Mezőcsáti Újság 1911. november 12. 2. 
és november 19. 2. Lásd még: TIBOR A. – PATAKY K. 1932. 45–52. Richard Sennett A közéleti ember bukása 
című művében egy 1852-ben megnyitott párizsi kisáruház három új ötletét – nagy tételben és alacsony 
haszonkulccsal árusítja minden árucikkét; szabott árakkal dolgoztak; az üzletbe betérők anélkül nézhettek körbe, 
hogy a vásárlást kötelezőnek érezték volna – elemezve kitért arra, hogyan hatottak a szabott árak a vásárlási 
szokásokra. Értelmezése szerint „[a]z alkudozás és a hozzá kapcsolódó rituálék a város mindennapi színházának, 
illetve a benne színészként fellépő közéleti embernek legszembetűnőbb megnyilvánulásai. Az olyan 
társadalomban, ahol nincsenek szabott árak, a termelési és elosztási folyamat szerepjátszáshoz, a pozícióért folyó 
manőverezéshez, illetve az ellenfél sebezhető pontjainak kereséséhez vezet.” Mivel ez a színjáték időigényes, a 
gyári termeléssel lehetővé vált nagy tömegű és gyors eladás gátjává vált, ami az újító kereskedőt a szabott árak 
bevezetésére vezette. Az árak megszabása ugyanakkor csökkentette azok kockázatát, akik nem akartak szerepet 
játszani. Az üzletbe való szabad belépés is azért vált lehetővé, mert az eladónak a hosszas alkudozási folyamat 
kiiktatásával már nem volt szüksége arra a bizonyosságra, hogy nem hiába szánja idejét a vevőre. Mindez 
illeszkedett abba a folyamatba, ahol az érzelmeknek a nyilvánosság előtt való megjelenítése egyre kevésbé volt 
vállalható. SENNETT, R. 1998. 157–158. 
401 Az általános ár- és bérreformra a jegyrendszer eltörlésével párhuzamosam, 1951 végén került sor. A 
hatóságilag rögzített, országosan egységes kiskereskedelmi árrendszer alól csak az idényáras cikkek (zöldség-
gyümölcs, tojás) képeztek kivételt, ezek ára az időjárás és a termelés függvényében „szabad” volt. A fogyasztói 
árak megállapításánál a termelési költségek megtérítése helyett szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi 
szempontok érvényesültek, valamint különbséget tettek aszerint is, hogy a termékek alapvető vagy „luxusigényt” 
elégítettek-e ki. MARTON Á. 2012. 380. 
402 Interjú M. Józseffel. Polgár, 2011. április 9. 23. 
403 Uo. 
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szolgáló kereskedelmi verseny” lehetősége.404 Az 1968-as gazdasági reform során ezzel 

visszahozták a kereskedés valódi, feledni próbált jelentését, amit a szocialista áruelosztás és 

tervutasítás idején, úgy vélem, igyekeztek a kulturáltság fogalmára szűkíteni, mely jobbára a 

külsőségeket – rend és tisztaság, udvarias eladók, korszerű üzlethálózat, új kiszolgálási 

formák – takarta. 

Bár az interjúalanyok szinte mindegyike említette, hogy a meghizlalt állatokat 

(malacot, hízót, borjút, bikát) a közeli vásáron értékesítették, palántát, előnevelt csirkét, 

szerszámokat – tehát a falusias életvitel tartozékait – itt szerezték be, többen is 

tartózkodásukat fogalmazták meg a vásárral kapcsolatban, részben visszatükrözve a korabeli 

sajtóban megfogalmazott indokokat. O. Mihály és felesége emlékeik szerint nagyon ritkán 

látogatták a vásárokat, amit azzal magyaráztak, hogy gyári alkalmazottként a hétköznap 

délelőttök alkalmatlanok voltak a vásárba járásra, szabadságot pedig nem áldoztak rá. 1960 

körül Pesten vettek szobabútort a BNV idején, amelyre a TVK ingyen biztosított menetjegyet 

számukra. Kérdésemre a feleség – magát igényesként (bár pénztelenként) ábrázolva – azt 

hangsúlyozta, hogy minőségileg nem találta megfelelőnek a vásáron árusított, maszekok által 

készített olcsóbb, „kerekített sarkú”, gyengébb minőségűként jellemzett bútort: „mert nekem 

ilyen vásári dolgok nem kellettek. [...] Nekem csak szép kellett. Ez nem szép most már, de 

szóval nekem az elegáns kellett. És akkor elmentünk Budapestre.”405 Mások is kiemelték 

visszaemlékezésükben, hogy a szülői vagy idősebb generációval ellentétben maguk vagy a 

gyermekeik számára – gyakran házasságkötéskor – már a mezőcsáti, polgári vagy miskolci 

bútorboltok valamelyikében vásárolták meg a berendezési tárgyakat.406 J. Andorné sem 

tartotta magát „vásáros típus”-nak, mivel a vásári tömeget nem szerette.407 Körülményesnek 

bizonyult a települések központjából szélre kiszoruló vásárterek megközelítése is. Kesziből 

például gyakran biciklivel jártak a 8 kilométerre fekvő Mezőcsátra, s a ritka buszközlekedés 

sem kedvezett az utazásnak. Tegyük hozzá, ez mindenféle településen kívüli ügyintézésre és 

vásárlásra hatással volt, s ezért az utazást többen is fárasztó és időigényes elfoglaltságként 

jelenítették meg. S. Péterné visszaemlékezése szerint hiába közlekedett idővel buszjárat a 

faluba, ha lekésték, nem volt választásuk: „hát számtalanszor Csáton is ha bementem 

valaminek oszt lekéstem az egyiket, hát kétszer-háromszor gyött egy nap, hát gyalog indíts 

hazafele. Nyolc kilométer, hát mi az (nevet).” K. Istvánné a „komolyabb dolgokért” 

Tiszapalkonyáról Miskolcra utazott, ami könnyen egész napos programmá válhatott, hiszen a 

                                                 
404 ZALA F. 1967. 457–458. 
405 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 33–34. 
406 A típusbútorokról és falusi elterjedésükről lásd: SÁRI Zs. 2013. 
407 Interjú J. Andornéval. Tiszakeszi, 2011. február 12. 25. 
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busz, mint fogalmazott, „Reggel ment, este, délután gyött!”408 M. Lajosné kiemelte a vásárok 

korábbi találkahely szerepét, ugyanakkor napjainkra kínos, kényelmetlen jelenségként 

ábrázolta az alkudozás folyamatát: „Én nem szerettem azt, hogy ott alkudoztak, tapsoltak 

egymás kezire, hogy így adjad, úgy adjad [...]”. Egyik ismerősét példaként állítva – aki még 

ma is a régi alkudozási technikákat alkalmazza akár egy kisértékű petúnia vásárlásakor is, 

azaz próbálkozásai az áru minőségének rontására, ezáltal pedig a nagyarányú árcsökkentésre 

irányulnak – az eladóval szembeni méltatlan fellépésként értékelte azt: „»Ne adja ilyen 

drágán, emígy adja, tudja, hogy mennyi baj van vele, ó hát azért mégis adja olcsóbban!« – 

ilyenekkel nem szeretek menni. Én saját magam tudom, hogy avval mennyi baj van, fődet, 

cserepet meg kell venni, [...] akkor fogjon hozzá és csinálja meg magának.”409 A vásárok 

jelentőségének csökkenésében egyénenként különböző mértékben tehát, de szerepet játszott a 

vásárlás ritmusának megváltozása, a vásári termékkínálat minősége, a helyszínnek a 

megközelíthetősége és a vásárlói habitus átalakulása. 

A kiskereskedelmi bolthálózat általános fejlesztésével párhuzamosan fokozatosan 

jelentőségüket vesztő piacok és vásárok mellett a települési hierarchia átalakulása is 

hozzájárult a vásárlás hagyományos helyszíneinek átrendeződéséhez a térségben. Vadász 

István a Közép-Tiszavidék kisvárosainak – így Mezőcsátnak, Polgárnak, Tiszaújvárosnak – 

20. századi vonzáskörzet-alakulását vizsgálva megállapítja, hogy az 1920–1930-as években 

egy-egy vásár, piac teremtett vásárlóerőt a helyi üzletek számára, mivel a vidék falusi 

lakossága piaci-vásári napokon értékesített terméke, terménye árát rendszerint helyben 

bevásárlásra fordította, miáltal a piacok, vásárok és boltok vonzása erősítette egymást. Hiába 

létezett több bolttípus ezeken a központi településeken, közülük mintegy hatféle (rőfös-

divatáru, textil-cipő, vas-fűszer, gazdasági-műszaki, papír, üveg-porcelán) rendelkezett 

vonzerővel. Egy-egy település lakói azonban jellemzően 2–3 féle boltot kerestek fel 

rendszeresen, és sok falu számára egyedül a vasbolt bizonyult megkerülhetetlennek. Míg 

ebben az időszakban Polgár vonzáskörzete a Tisza túlpartján fekvő falvakra, így 

Tiszapalkonyára, Tiszaszederkényre, Oszlárra, Sajóörösre is kiterjedt, az 1980–1990-es 

évekre intenzíven már csupán hajdúsági településekre korlátozódott.410 Leninváros 

fejlődésével párhuzamosan Polgár kereskedelmi központként fokozatosan jelentőségét 

                                                 
408 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 6. 
409 Interjú M. Lajosnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 26. 36. 
410 VADÁSZ I. 1995. 93–96., 122–126. Hasonlóan megváltozott Mezőcsát vonzáskörzete is. Bár a mezőcsáti járás 
települései már a két háború közötti időszakban is több település (Miskolc, Ónod, Polgár, Mezőkeresztes) felé 
vonzódtak, Leninváros létrejöttével a járás északi települései közül kilencet elsődleges kapcsolatai már a 
városhoz kötötték. S bár Vadásznál Polgár, Mezőcsát és Tiszaújváros is önálló központként szerepel, különösen 
Polgár esetében egyértelmű, hogy maga is a város vonzáskörzetéhez tartozik. 
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vesztette, amit jól illusztrálnak a palkonyai H. Mihályné szavai. „Most mán azt se tudom, 

hogy hol van Polgár, má olyan nagyon régen vótam arra fele”411 A városi üzlethálózat 

kiépülésével Palkonya lakossága már elsősorban itt bonyolította vásárlásait.  A keszi 

interjúalanyok közül többen kiemelték, hogy a város létezéséről sokáig nem is igen tudtak. 

„Nálunk nem volt Tiszaújváros annyira felkapva. Inkább, ha mentünk, mert busszal kellett 

oda is menni, akkor inkább Miskolcra jártunk.”412 A városi bolthálózat távlati fejlesztésénél 

szem előtt tartották, hogy nemcsak a folyamatosan növekvő létszámú város, hanem a 

környező községekből bejáró dolgozóknak, s járásszékhellyé válását követően a járás 

egészének igényeit is ki kell szolgálnia. A vb. ülési beszámolók alapján folyamatos 

versenyfutásnak tűnt, hogy az egyre erősödő forgalommal lépést tartva állandóan bővíteni 

kellett az üzlethálózatot, miután a frissen átadott egységek hamarosan újra zsúfolttá váltak.413 

A két legnagyobb beruházás az 1964-ben kialakított üzletsor és az 1978-ban átadott Sajó 

Áruház volt. Bár Mezőcsát, Polgár és Leninváros is rendelkezett például ruházati, műszaki és 

bútorbolttal, a helyi vásárlóközönség keresetéhez és igényeihez igazodva volt különbség az 

árukínálatukban. Egy 1979-es jelentés szerint mind a mezőcsáti ruházati boltban, mind a 

műszaki boltban több olyan hiánycikket is a keresett áruk közé soroltak, amiket elsősorban a 

falusi vásárlóközönség igényelhetett (pl. női és gyermek gumicsizma, rotációs kapa, 

terménydaráló, káposzta- és boroshordó).414 Bár 1968-ban az újvárosi tanácsülésen még 

kifogásolták, hogy a Ruházati boltban elsősorban olcsóbb ruhákat árusítanak – mivel a 

kurrens cikkeket a nagykereskedelem elsősorban a miskolci boltok vezetőinek juttatja, s ezért 

a magasabb keresettel bírók kénytelenek a jobb minőségű darabokért Miskolcra utazni –, 

idővel nagy népszerűségre tett szert a bolt a környező települések lakói körében.415 Hiába 

árusított a palkonyai szövetkezeti vegyesbolt az üzletben adminisztrátorként dolgozó O. 

Mihályné szerint – a festék, porcelán, szög, vas, kályha mellett – textilféléket (blúz, 

fehérnemű, harisnya, zokni, törülköző, lepedő) és méterárut is, utóbbi elsősorban 

kartonruhának való anyag volt, „amit az izé emberek hordtak azelőtt, a munkás tsz-

                                                 
411 Interjú H. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 9. 5. 
412 Interjú L. Józsefnéval és K. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 10. 14. 
413 Tiszaszederkény vb. ülési jegyzőkönyv, 1967. november 17. Beszámoló a kereskedelmi felügyelő irányító, 
ellenőrző munkájáról. MNL BAZML XXIII. 572. 2. d.; Leninvárosi Tanács vb. ülési jegyzőkönyv, 1974. május 
24. Beszámoló a lakosság jobb áruellátásáról. MNL BAZML XXII. 572. 10. d. 
414 A lakosság áruellátásának figyelemmel kísérése. Leninvárosi Járási-Városi Népi Ellenőrzési Bizottság 
témavizsgálata, 1979. MNL BAZML XVII. 1205. 14. d. 
415 Tiszaszederkényi vb. ülési jegyzőkönyv, 1968. június 28. Beszámoló a gazdasági mechanizmus 
érvényesüléséről, a kialakult új kereskedelmi árrendszer viszonyai között, valamint az árellenőrzés tapasztalatai. 
MNL BAZML XXIII. 572. 3. d.; Tiszaszederkényi vb. ülési jegyzőkönyv, 1968. október 9. Jelentés a 
tiszaszederkényi kereskedelem-politika helyzetéről. Uo. 
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emberek.”416 A választék szűkösségét K. Istvánné is kiemelte: „Itt Palkonyán csak méterárut 

lehetett venni vagy pedig mackót a gyerekre.”417 Tiszakesziben külön ruházati boltot 

létesítettek, amely szintén elsősorban olcsóbb, falusiasnak tartott anyagot tartott, jobb 

minőségű, modernebb anyagokért a visszaemlékezések szerint már el kellett utazni. A ruhák 

varratása, esetleg varrása általánosnak számított. Az interjúalanyok ábrázolásában a női 

kosztümök és a férfi öltönyök voltak elsősorban azok az öltözetdarabok, amelyeket már nem a 

helyi varrónők, szabók egyikénél varrattak, hanem üzletben vásároltak meg. A legtöbben 

ezeket ünnepi alkalmakkor viselték, de például O. Mihály vezetői beosztása megkövetelte, 

hogy az ünneplő kék öltöny mellé egy „jönni-menni való” barna-csíkosat is beszerezzenek.418 

Egy-egy jó kereskedő, így a városi ruhásboltot vezető „Gy. bácsi” üzletsori ruhásboltja, 

vérbeli kereskedő személyisége sok interjúalany emlékezetében megmaradt. 

 

V. 2. Az utazás élménye: üdülés, tsz-kirándulás, családi kiruccanás, bevásárlóút 

 

Az 1949-ben elfogadott új alkotmányban rögzítették a dolgozók pihenéshez és 

üdüléshez való jogát. A szakszervezeti mozgalom feladata lett, hogy megszervezze a 

dolgozók kedvezményes üdültetését, melyhez az ingatlanalapot mintegy 170 államosított 

panzió, szálloda és kastély biztosította;419 azokhoz idővel a vállalatok, intézmények által 

épített és fenntartott üdülők is társultak. A legjelentősebb úti célok között a Mátra, a Bükk, a 

Balaton, Hajdúszoboszló és Hévíz szerepelt. A Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) 

által 1950-ben kiadott üdülési szabályzat leszögezte, hogy a kéthetes, kedvezményes üdülést 

„a munkában kitűnt dolgozók” vehetik igénybe. Ekkor az üdüléshez való hozzájárulás még 

jövedelemtől függően változott (a kitüntetett élmunkások pl. ingyenesen üdülhettek 

Galyatetőn), az 1961-es szabályzat viszont már úgy rendelkezett, hogy a szakszervezeti 

üdülés önköltségének 80%-át az állam vállalja magára, míg a maradék 20%-ot a dolgozóknak 

kell állniuk.420 

A folyamatos kapacitáshiány421 és feltehetően az új hatalom társadalmi bázisának 

megerősítése miatt a kezdeti időszakban az üdülés kifejezetten jutalom-jelleget öltött, 

                                                 
416 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 20. 
417 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 20. 
418 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 18–19. 
419 BÁNYAI J. 1984. 8. 
420 Hol pihenjünk? Magyarország üdülő-, pihenő- és kirándulóhelyei. 1950. 26–31.; A szakszervezeti 
kedvezményes üdültetés szabályai. 1961. 
421 Emiatt nagy harc folyt a beutalók egyes vállalatok közötti elosztásakor. Borsod megye legnagyobb vállalatai 
például 1959-ben nehezményezték, hogy a legkeresettebb balatoni üdülőhelyekre alig-alig kapnak beutalót a 
nyári hónapokra (Ózdi Kohászati Üzemek), és saját üdülőjük férőhelyeire is igényt tart a központ (a diósgyőri 



137 
 

melyben a szakszervezeti tagsággal nem rendelkező téesz-tagok422 és egyéni parasztok inkább 

csak eseti jelleggel részesülhettek.423 Annak ellenére, hogy ekkortájt csak nagyon korlátozott 

keretek között juthattak el üdülni/nyaralni/kirándulni a tsz-tagok, a megyei sajtóban igen 

szórványosan megjelenő tudósítások a termelőszövetkezeti tagsággal kapcsolták össze az 

üdülési lehetőségek és igények megjelenését.424 Számukra a szervezett üdülés lehetőségét a 

termelőszövetkezeti tagok Biztosítási és Önsegélyezési Csoportja teremtette meg, mely 1960-

ban elsőként látott hozzá a szövetkezeti tagok üdültetési rendszerének kiépítéséhez. A 

hetvenezres taglétszámmal rendelkező szervezet 1960 nyarán 1200 „téesz-paraszt” ingyenes 

üdülését szervezte meg, a tagok egy-egy csoportja már külföldre (Moszkvába, illetve 

Csehszlovákiába) is eljutott.425 Az ország első, tsz-tagok számára létesített, 100 férőhelyes 

üdülőjét Debrecenben, a nagyerdei hőforrásvizű fürdő közelében építették fel 1964-ben.426 A 

kedvezményes szakszervezeti üdültetésben való részvétel a termelőszövetkezeti tagok 

számára akkor vált lehetségessé, ha házastársuk más munkahelyen volt foglalkoztatva, illetve 

                                                                                                                                                         
Lenin Kohászati Művek pl. 56 személyes siófoki üdülőjében mindössze 14 férőhelyet vehetett igénybe 
turnusonként). A szakszervezet a nyári túlzsúfoltság és beutalóhiány elkerülése érdekében javasolta a téli üdülés 
igénybe vételét is, hangsúlyozva, hogy a természetnek télen is megvan a sajátos szépsége. Üdülési ügyben az 
SZMT-nél. Bár fejlődött, de még mindig nem kifogástalan az üdülőjegy-elosztás. Északmagyarország, 1959. 
június 17. 2. A rossz szállás-adottságokról általánosságban lásd például: Miskolci szálloda. Északmagyarország, 
1958. július 27. 8. A problémát egyebek mellett az üdülőkörzetekben megszervezett fizetővendéglátó szolgálattal 
(magánházaknál való elszállásolás) próbálták áthidalni. Pl..: Borsod legszebb helyeit kapcsolják be az idén a 
fizetővendéglátó szolgálatba. Északmagyarország, 1959. június 19. 6.; Magánosok csak az Idegenforgalmi 
Hivatal útján adhatják ki szobájukat az üdülőknek. Északmagyarország, 1959. július 15. 5. 
422 A Társadalmi Szemlében 1977-ben megjelent cikk szerint új színfolt a szakszervezetek megjelenése a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. A cikk adatai alapján 1977-ben mintegy 600 szövetkezetben és 43 
társulásban működött alapszervezet, összesen 45 ezer taggal, ami az alkalmazottak fele. SZLAMENICKY I. 1977. 
55. 
423 1949 januárjában a Magyar Filmhíradó arról tudósított például, hogy 300, a beszolgáltatási és termelési 
versenyben legtöbbet nyújtó parasztot jutalmaztak kéthetes galyatetői üdüléssel. Parasztok jutalomüdülése 
Galyatetőn. 1949. 1961-ben a Békés megyei Kondorosról érkezett 40 termelőszövetkezeti tag Borsod megyébe 3 
napos jutalom-kirándulásra, melynek keretében városokat (Lillafüred, Kazincbarcika, Tokaj) és gyárakat (Lenin 
Kohászati Művek, Borsodi Vegyikombinát, Miskolci Pamutfonó) tekintettek meg. „A küldöttségben azok a 
termelőszövetkezeti tagok és vezetők látogattak megyénkbe, akik a nyári betakarítási munkálatok során a 
legderekasabb munkát végezték.” Kondorosi tsz-tagok Borsod megyében. Északmagyarország, 1961. augusztus 
25. 1. 
424 „A mezőgazdaság szocialista átszervezésével megnőtt a jelentősége az eddig kevésbé ismert két délborsodi 
üdülőhelynek, Kácsnak és Bogácsnak is. Az egyéni parasztok korábban nem igen látogatták, az idén azonban 
már igen sok nyaralót várnak Bogács községbe, elsősorban a szomszédos községek tsz-tagjai közül.” 
Megszépülve várják a nyári vendégeket a rendbehozott borsodi üdülőhelyek. Északmagyarország, 1961. május 
7. 5. A kácsi és bogácsi fürdőhelyeket vasárnap délután „motorbiciklin, kerékpáron, társasgépkocsikkal” 
elárasztó tsz-tagokról lásd még: Többezer kiránduló töltötte a vasárnapot a vízparton Borsodban. 
Északmagyarország, 1963. július 16. 1.  Egy hejőbábai idős parasztember olvasói levélben számolt be faluja 
megváltozott életéről, a helyi téeszek munkájáról. „Mostani életünk igen eltér a régi élettől. Majdnem minden 
vasárnap indul egy autóbusz 50–60 személlyel kirándulni. Ma reggel is, már 7 órakor Debrecenbe mentek a 
fiatalok. Jövő vasárnap pedig Egerbe megyünk.” A közös munka előnye. Északmagyarország, 1960. július 29. 3. 
425 Külföldi gyógyfürdőkben is nyaralnak a termelőszövetkezeti parasztok. Északmagyarország, 1960. július 8. 
3.  
426 A szövetkezeti üdülőt a Termelőszövetkezeti tagok Hajdú-Bihar megyei Biztosítási és Önsegélyező Csoportja 
építette fel, melynek költségeit saját betétalapból fedezték, a megajánlás összegét pedig az egyes szövetkezetek 
tagsága szavazta meg. SCHMIDT T. 1965. 
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miután az 1970-es évek közepétől a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) is részt 

vett a szakszervezeti mozgalom által kezdeményezett társulásos üdülőépítkezésekben. Ennek 

révén mintegy 3000 tsz-tag részére biztosítottak SZOT-beutalót balatoni, magaslati és 

gyógyüdülőkbe.427 Ezzel párhuzamosan a termelőszövetkezetek önállóan is üdülőépítésbe 

kezdtek. A Délborsodi Termelőszövetkezetek Szövetsége pl. 1970-ben „egy viszonylag nagy, 

összesen 12 szobás, 35 ágy elhelyezésére alkalmas villaépületet” vásárolt meg a 

Balatonboglár melletti Szabadság üdülőtelepen. Az új tsz-üdülőben a mezőcsáti, miskolci és 

mezőkövesdi járások termelőszövetkezeteinek tagjai üdülhettek kedvezményesen.428 Szintén 

szövetkezeti társulás keretében, de nagyobb volumenű beruházásként valósult meg 1980-ban 

a 250 férőhelyes Harkányi Gyógyház. Még 1974-ben a sajószögedi téeszt is megkereste a 48 

termelőszövetkezet által Sárbogárdon megalakított Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek 

Harkányi Gyógy- és Pihenőüdülő Közös Vállalkozása azzal a szándékkal, hogy váltsanak 

részjegyet az 1976-ra felépíteni tervezett 200 ágyas harkányi üdülőbe, mellyel jogot 

nyernének minden évben 34 db 10 napra szóló üdülő-beutaló igénybevételére. Levelükben 

kifejtették: az üdülő létrehozása nemes célt, „a parasztság kulturált pihenésének és egészsége 

gyógyításának ügyét” szolgálja. „A TSz tagok, de különösen a fiatalok – a jelenlegi 

korszerűtlen egy-két szobás, étkezés és szórakozási lehetőség nélküli üdültetést, a két-három 

napos országjárásból álló »nyaralást«-t nem igénylik. Egész éven át tartó szorgalmas 

munkájuk eredményeként megérdemlik a legkényelmesebb pihenést – ahogy azt a SZOT a 

szakszervezeti tagok részére biztosítja.”429 A tsz-üdültetés húszéves jubileumát köszöntő cikk 

szerint azonban a harkányi üdülőt inkább az ízületi panaszokkal küzdő idősebb korosztály 

részesítette előnyben, a gyermekes családok és a fiatalok inkább a Balatont választották, s 

népszerűnek számított a fővárosban a Szabadság-hegyen 1983-ban megnyitott TOT 

Továbbképzési és Üdültetési Központ is. A tudósítás szerint 1985-ben már több mint 

ötvenezer termelőszövetkezeti tag és családtagja üdülhetett. 

A felnőtt üdültetés elsődleges célja az volt, hogy az egész éves munkában megfáradt 

dolgozók kipihenten, újult erővel térhessenek vissza „országépítő munkájukhoz”.430 A 

                                                 
427 Húszéves a tsz-üdültetés. Észak-Magyarország, 1985. március 15. 3. 
428 Tsz-üdülő. Észak-Magyarország, 1970. július 5. 9. Az üdülő valamennyi szobájában folyóvizes mosdó állt az 
üdülők rendelkezésére. Mind a két épületrészhez zárt társalgó (rádióval, tévével) és teakonyha (villamos 
főzőlappal, hűtőszekrénnyel és melegvizes mosogatóval), melegvizes zuhanyzó és megfelelő számú folyóvizes 
WC tartozott. Délborsodi Termelőszövetkezetek Szövetsége 1973-as hirdetménye a balatonboglári nyári 
üdültetéssel kapcsolatban. MNL BAZML XXX. 1113. 13. d. 
429 Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Gyógy- és Pihenőüdülő Közös Vállalkozása, Harkány. Felhívás a TSZ 
tagok üdültetésének megszervezésére. (1974. szeptember 26.) MNL BAZML XXX. 1113. 17. d. 
430 A legjobb üdülőket az élmunkásoknak (Galyatető). 1948. „Dolgozóink az év bármely szakában kipihenhetik 
becsületes, szorgalmas munkájuk fáradalmait az ország legszebb helyein, például Balatonon, Mátrában, 
Mecsekben stb. Üdülőinkben eltöltött két hét alatt felfrissülnek, majd a termelőmunkába történő visszatérés 
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rekreáció hasznosságának, a munkások egészségére és higiéniájára, végső soron pedig a 

munkaerő termelékenységére gyakorolt hatásának felismerése nem csupán a szocialista 

ideológia sajátossága volt, a fasiszta rezsimek és a demokratikus, jóléti államok hasonlóan 

értékelték a turizmus és a munkaszüneti napok/ünnepek szerepét, mindennek gyökerét pedig 

az ipari kapitalizmus fejlődéséhez és a modernitás általános koncepciójához vezetik vissza a 

kutatások.431 Az üdülés „haszonelvű” – elsősorban a szocialista államépítés szempontjainak 

alárendelt – felfogása abban is megmutatkozott, hogy a munkaviszonnyal nem rendelkező 

hozzátartozók (házastársak és gyermekek) üdültetését, különösen a főidényben, nem 

támogatták, a nyugdíjasoknak pedig elsősorban az elő- és utóidényben kívántak lehetőséget 

biztosítani.432 Az igen csekély számban elérhető családos beutalók iránt hiába mutatkozott 

volna nagyobb igény, a szakszervezet meglátása szerint az a korabeli viszonyok között csak a 

„becsületes, a munkában élenjáró dolgozók rovására” lett volna növelhető, az elsőbbség pedig 

azokat a dolgozókat illeti, „akik az üdültetés anyagi feltételein fáradoznak, dolgoznak”.433 

Hasonló viszonyok jellemezhették a kisebb tsz-üdülőket is. A Délborsodi 

Termelőszövetkezetek Szövetsége által fenntartott balatonboglári üdülőt hirdető 1973-as 

felhívás bár a tsz belső ügyének tekintette, hogy kiket részesít üdültetésben, azonban az 

üdülőhelyek korlátozott számára tekintettel azt javasolta, hogy családokat csak kivételesen 

üdültessenek.434 

A Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete által 1974 nyarán a kedvezményes 

szakszervezeti üdültetéssel kapcsolatban készített (6259 db kérdőíven alapuló) elemzés az 

üdülésnek az egészségmegőrzésben és regenerálódásban, a jó munka jutalmazásában játszott 

szerepe mellett kiemelte az életszínvonal különbségek kiegyenlítésére gyakorolt hatását is: 

„kulturáltabb életmodellt kínál” az alacsonyabb jövedelmű és életszínvonalú rétegek számára. 

                                                                                                                                                         
biztosítja a termelékenység emelkedését, hisz a dolgozók évi fáradalmainak kipihenése nagyobb feladat 
elvégzését eredményezi. A kétheti üdültetésben részesülő dolgozóink államunktól nagyobb összegű anyagi 
támogatást kapnak, mely 630 forintot jelent.” Az üdültetésről. Északmagyarország, 1962. június 13. 2. 
431 TAYLOR, K. – GRANDITS, H. 2010. 3–6. 
432 Az 1950-es szabályzat főidényen kívül engedélyezte a nem dolgozó hozzátartozók üdülését, kivéve a 14 éven 
aluli gyermekekét, kiknek üdültetéséről más úton kívánt gondoskodni az állam. A dolgozó anyák 1–5 éves 
gyermekeikkel erre a célra kijelölt speciális üdülőhelyeken üdülhettek. Az 1961-es (és ahhoz hasonlóan az 1971-
es) szabályzat továbbra is kizárta a gyermekeket a felnőttek részére fenntartott üdülőkből, viszont új elemként 
megjelent a családos üdültetés, melyben a 3–14 éves korú gyermekek vehettek részt szüleikkel, amennyiben 
mindkét szülő rendelkezett munkaviszonnyal és szakszervezeti tagsággal (indokolt esetben a szakszervezeti 
központ vagy az SZMT elnökség engedélyével ettől eltekinthettek). A családos üdültetés feltételei az 1980-as 
évek közepére már enyhültek, ekkorra a 2–20 év közötti gyermekek részvétele mellett arra is mód nyílott, hogy 
az egyik szülőt akadályoztatása esetén rokon felnőtt vagy gyermek pótolja. Hasonló irányelvek érvényesültek a 
vállalatok és hivatalok által önállóan szervezett üdültetéseknél is. Hol pihenjünk? Magyarország üdülő-, pihenő- 
és kirándulóhelyei. 1950. 28., 31. A szakszervezeti kedvezményes üdültetés szabályai. 1961. 5., 12–13.; GAÁL S. 
1971. 9–11.; GÁLFFY J. 1984. 15., 23–25. 
433 Az üdültetésről. Északmagyarország, 1962. június 13. 2. 
434 MNL BAZML XXX. 1113. 13. d. 
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Igyekeztek is összegezni annak tartalmát: „Részt vesz olyan igények formálásában és 

kielégítésében, amelyeket helyzetüknél fogva még nemigen preferálnak a szóban forgó 

rétegek, másrészt új igények és szokások kialakításának, kialakulásának előmozdítója. Az 

üdülés során szerzett tapasztalat az étkezési szokásokra, a lakóhely kultúrájára, a hygiénes 

(sic!) ellátásra, a művelődési- és sport-programok alakítására egyaránt kedvező hatással lehet. 

Az üdülésben résztvevők látóköre minden tekintetben bővül.” Meglátásuk szerint ehhez 

viszont arra volt szükség, hogy az üdülés „elérhetővé, kipróbálttá és megszokottá” váljon.435 

Felmérésük szerint viszont a mezőgazdasági fizikai dolgozók 20%-a egyszer, 80%-a egyszer 

sem üdült, míg a nem mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak 37%-a egyszer, 4%-a többször, 

59%-a egyszer sem üdült a vizsgálatot megelőzően.436 E szempontok és eredmények miatt 

különösen fontosnak tartották a tanulmány írói, hogy érvényesüljenek a szociálpolitikai elvek, 

s elsősorban azok kapjanak beutalót, kedvezményes díjszabást, akik – akár anyagi okokból, 

akár a még ki nem alakult igények miatt – arra rászorulnak. 

Az üdülés vonzerejét nemcsak a család nélkül eltöltött két hét csökkentette, 

elutasításba ütköztek a téli idényre kiosztott beutalók is.437 Az üdülés iránti igény kialakítását 

segítették a megyei napilapban a nyári időszakban közzé tett üdülésről, nyaralásról szóló 

beszámolók is.438 Az úti élmények ismertetése mellett helyet kaptak az üdülői ruhatárról, 

csomagolásról, napozásról készített közlemények, de praktikus tanácsokkal szolgáltak a 

pihenésre szánt hetek helyes eltöltésével kapcsolatban is. Eszerint a legfontosabb, hogy a 

dolgozók ne aprózzák el szabadságukat, hiszen a két hétre szóló beutaló nem önkényesen 

megválasztott időtartam, ennyi idő szükséges a szervezetben végbemenő kedvező testi-lelki 

változásokhoz. Bár sokan úgy vélik, hogy az üdülés elsődleges célja a szórakozás, az csupán 

                                                 
435 Az üdültetés szociálpolitikai problémái. 1976. 7–9. 
436 Uo. 5. A mintavétel 1974 nyarán zajlott SZOT és vállalati üdülőkben, tehát a megkérdezettek legkésőbb a 
kérdezés időpontjában már részt vettek üdülésben, mely nyilván kedvezőbb helyzetképet mutatott a ténylegesnél. 
A kutatás fő célkitűzése annak megállapítása volt, hogy miért nem érvényesültek kellőképpen a szociálpolitikai 
elvek a szervezett üdültetésben. Vizsgálták az üdülés gyakoriságát nem és életkor, családi állapot, iskolai 
végzettség–munkakör–kereset szerinti eltérések alapján. 
437 Két motívum alapján találta megragadhatónak egy 1958-as cikk a Lenin Kohászati Művek 30 személyes 
hajdúszoboszlói üdülőjének téli mindennapjait: egyfelől a vendégkönyvet, s az épp ott üdülőket segítségül hívva 
bemutatta „ki mennyit hízott, mennyit gyarapodott erőben, egészségben”, másfelől a néhány napra tavasziasra 
forduló időjárással. Téli üdülés – tavaszi napsütésben. Északmagyarország, 1958. február 21. 2. 
438 A nagyrészt paraszti gyökerű, mentálisan még a falvakhoz kötődő munkásság és városlakó népesség üdülés 
iránti igényének kialakítása az 50-es, 60-as évek Jugoszláviájában sem alakult zökkenőmentesen. A potenciális 
beutaltak fizetett éves szabadságukat szívesebben töltötték el otthon, családi körben vagy a mezőgazdaságban 
dolgozva. A dolgozóknak felkínált beutalók visszautasítását indokolhatta a kijelölt úti cél messzesége, az utazás 
időpontja (tél), hosszúsága, az otthoni gazdaság ellátásának szükségessége. Néhányuk a tengerparti nyaralást 
olyan luxusnak tekintette, mely a munkások helyett inkább az úriemberek életviteléhez illik. A néhány felkapott, 
s nyáron túlzsúfolt üdülő mellett sok volt a félig, télen pedig a teljesen üres épület. Az utazási motiváció 
felélesztését szolgálták a szakszervezet által szervezett előadások, utazásokról vetített diafilmek, valamint a 
turisztikai újságok, magazinok, brossúrák, filmek, kiállítások. DUDA, I. 2010. 50–56. 
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kiegészíti az üdülés fő célját, a pihenést. Az éjszakákon át tartó táncolás – s a vele együtt járó 

ivás, cigarettázás, feketézés – helyett az olyan frissítő, pihenést kiegészítő szórakozások 

javasoltak, mint a „kirándulások, házi asztalitenisz-, sakk-, römi-bajnokságok, vacsora utáni 

séta, mozi, rádió, televízió stb.” Az üdülők munkavégzésük jellegétől függően végezzenek 

másfajta tevékenységet (több testmozgás vagy pihentető nyugágy és könyvek), s végezetül 

legyen bátorságuk visszautasítani a számukra nem kedves tevékenységeket (pl. virtuskodás, 

ivászat, hosszú túrák).439A standard kéthetes üdülésben kevés falusi interjúalanyomnak volt 

része, s ha – valamelyik vállalatnál dolgozó férj jóvoltából – mégis, az csupán kivételes 

alkalomként jelent meg életükben, igen gyakran már nyugdíjas éveikben.440 O. Mihály a 

nyugdíjazásakor kapott jutalomként vállalati csereüdültetés keretében egy családi üdülést 

Kelet-Németországba, valamint már nyugdíjasként feleségével kettesben vettek részt egy 

hajdúszoboszlói vállalati üdülésen. Utóbbi, hivatalosként jellemzett – tehát kedvezményes – 

üdülést leszámítva olyan luxus tevékenységként értékelték a nyaralást, amire különösen a 

gyerekek nevelése és az építkezés mellett nem tellett pénz.441 Jobban megfeleltek 

lehetőségeiknek és igényeiknek a 2—3 napos kirándulások, pl. Erdélybe, Kassára és 

Szabadkára. Ezeknek az utaknak inkább a bevásárlás volt a fő motivációja (a szabadkai 

                                                 
439 Üdülési tanácsadó. Északmagyarország, 1962. június 17. 5. Egy 1961-es romániai nyaralásról közölt 
hétrészes útibeszámoló a külföldön kerülendő-követendő magatartásra is hozott példát: „Sajnálatosan, szinte 
minden csoportban ott találni őket, akiknek teljesen másodrangú az üdülés, legfontosabb pedig mindenekelőtt az 
üzlet, a »csencs«. Már a vonatban előszedték jól szíjazott, elegáns bőröndjeikből a kontycsattokat, 
csecsebecséket, és minden más keresett cikket. Amikor beértünk valamelyik állomásra, már a kocsi ajtajából 
kínálgatták áruikat. Mindezt nem röstelték hangos szóval. Nem izgatta őket utastársaik rosszalló megjegyzése, 
de az a gúnyos mosoly sem, amivel néhány helybeli lakos nyugtázta buzgalmukat. Tudok olyan 
csoporttársunkról, aki – akár hiszik, akár nem –, egyszer sem fürdött meg a tengerben. Csak a lábát mosta bele, 
amikor már elfáradt a gyaloglástól. Hogy őszinte legyek, én azt is sajnáltam tőle. A maga kis csomagjával nap, 
mint nap járta a sátrakat, oda szemtelenkedett a homokon napozó emberekhez, és kínálgatta, ajánlgatta 
portékáját. [...] De láttam embereket, akik megálltak egy-egy épülő ház előtt és arról vitáztak: hogyan, miként 
építik ezt itt, és hogyan nálunk. Hallottam beszélni embereket, akik nem azt kérdezték vezetőnktől, hogy hol 
lehet legolcsóbban venni a borsot, hanem azt: mennyit dolgozik, hogyan él itt egy pedagógus, mennyit keres egy 
építőmunkás. [...] És tudok emberekről, akik Bukarestben sem az áruházakat keresték fel elsősorban, hanem arra 
kérték a vezetőt, hogy álljunk meg, és menjünk be ebbe a régi görögkeleti templomba.” Napfényes Mamaia VI. 
Északmagyarország, 1961. augusztus 29. 4. Egy másik, ironikus hangvételű cikk jellemzésében a külföldi üdülés 
három tevékenység köré épült fel: mindennek, de legfőképpen saját magának az adott helyen fényképen való 
megörökítése, semmitmondó tartalommal levélírás az otthoniaknak, vásárlás folyamatos pénzügyi számítási 
műveletek közepette (a hazai árakhoz viszonyítva mit érdemes megvenni-eladni). Magyarok külföldön. 
Északmagyarország, 1963. július 12. 4. 
440 A Csőszerelőipari Vállalat leninvárosi üzemegységében 1975-ben megalakult Pattantyús Á. Géza brigád 
1980–1984 között vezetett brigádnaplója a brigádélet szinte kötelező elemeként évi néhány alkalommal 
megszervezett közös kirándulások, szalonnasütések, közös mozinézések feljegyzése mellett tartalmazta a 
„nyaraló brigádtagok” itthon maradt társainak címzett üdvözlő képeslapjait. A hatfős brigád hegesztőként-
lakatosként dolgozó tagjainak átlagéletkora 29–30 év volt, kik közül nyaranta kb. hárman a Balatonon töltötték 
szabadságukat, de érkezett képeslap a bolgár tengerpartról és a Magas-Tátrából is. Tiszaújvárosi Könyvtár, 
Helytörténeti Gyűjtemény Adattára. 14. 5. Brigádnaplók. Nemcsak a fiatalabb korosztály és a nyolcvanas évek 
sajátja volt a rendszeres balatoni nyaralás.  Az 50-60-as évekbeli miskolci szabadidős szokásokat vizsgáló 
kutatás kapcsán 58 interjúalanyt kérdeztek meg. Szinte mindegyikük beszámolt balatoni üdülésekről. SZŰTS I. G. 
2009. 314–315. Munkásnők balatoni nyaralásáról lásd: TÓTH E. Zs. 2011. 
441 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 28–29. 
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társasutat pl. azért vállalták, hogy farmert vegyenek fiuknak a piacon, de jó minőségű kötött 

kosztümöt, kardigánt, ingpulóvert is itt szereztek be), mely azonban lehetőséget nyújtott a 

szokásos turista-tevékenységek – mint a városnézés – gyakorlására is. A háztartásbeli, otthon 

varrónőként dolgozó Sz. Kálmánné a mezőkövesdi fürdőhöz tett kirándulások mellett 1980 

körül Hévízen volt nyaralni férjével, akit a nyugdíjhoz közeledve kapacitáltak vállalati 

munkahelyéről, hogy ingyen jeggyel menjen el végre valahová üdülni. A hezitáló, az úti célt 

túl messzinek gondoló férjjel szemben Sz. Kálmánné magát határozott elképzeléssel 

jellemezte: ő a Balatont akarta látni, s ehhez Hévíz ideális választás, hiszen lehetőségük nyílik 

a tó körbeutazására, amellett pedig egészségügyi panaszaikat is orvosolhatják a fürdőben. 

„[J]aj, de az felejthetetlen vót, olyan sok helyen vótunk, de ha rajta lett vóna nem lettünk vóna 

annyi helyen, mert ő nem szeretett, nem tudom nem szeretett gyünni se, én biztattam menjünk 

ide, menjünk, ugye vótunk a porcelán gyárba, ott le is vagyunk fényképezve, akkor állatkertbe 

[…] elég ahhoz, hogy sok helyen vótunk, meg nagyon szép helyen vótunk, mert a vállalatnak 

nagyon szép üdülője vót, akár egy szálloda, jó koszt”.442 „Kalandvágyó” természete, 

„mehetnékje” származhatott a háború előtt, még fiatal lányként folytatott summás 

életformájából, mikor is két hónapot Fejér megyében, majd a Csehszlovákiától visszacsatolt 

Királyhelmecen töltött. Ez amúgy abban is megmutatkozott, hogy szívesen elköltözött volna 

férje munkahelyére, Szolnokra, később pedig Leninvárosba, de férje ragaszkodott a felépített 

házhoz és falujához. A téeszben dolgozó falusiak körében nagyobb népszerűségnek örvendtek 

a rövidebb ideig tartó tsz-kirándulások, melyeket az interjúalanyok visszaemlékezése szerint 

gyakran időzítették valamilyen vásárra, kiállításra (pl. Vidám Vásár, Országos 

Mezőgazdasági Kiállítás, Budapesti Nemzetközi Vásár).443 B. Jánosné első pesti útjára így 

emlékezett vissza: „Hát megkapta a téesz egy nagy kocsit. Ilyen ponyvás kocsit. Oszt akkor... 

Egyszer felmentünk így... augusztus huszadikára. Ilyen vásár vót akkor. Összeírták a népeket, 

oszt akkor aki csak felfért, azokat elvitték a vásárra. Szétnézni.”444 Az elbeszélésében használt 

többes szám harmadik személy (összeírták, elvitték) az eseménnyel kapcsolatban 

távolságtartást jelez, ami arra utal, hogy az utazásra ösztönzésben a belső elhatározás, igény 

helyett meghatározóbb lehetett a felülről szervezettség. A kölcsönjárművek mellett idővel 

                                                 
442 Interjú Sz. Kálmánnéval. Tiszakeszi, 2011. február 13. 21–22. 
443 Az Országos Mezőgazdasági Kiállításra 1962-ben az ózdi és miskolci járásból például négy különvonattal 
utaztak a tsz-tagok, ahol a tudósítás szerint a járások adottságainak megfelelően a nagyüzemi állattenyésztés és 
takarmánygazdálkodás, illetve a korszerű növénytermesztés (különösen a nagyüzemi növényvédelem, új, nagy 
terméshozamú gabona és kukorica fajták, valamint a rét és legelőöntözésben elért újabb eredmények) iránt 
érdeklődtek a tagok. Nagy érdeklődés a mezőgazdasági kiállítás iránt. Északmagyarország, 1962. augusztus 23. 
1. A (női) visszaemlékezők emlékanyaga merőben más hangsúlyokat mutat a korabeli sajtónak az utak szakmai 
hozadékát kiemelő megközelítéséhez képest.  
444 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 11. 28. 
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egyre több téesz tett szert saját buszra.445 J. Andorné a téesz egyéb anyagi jellegű 

hozzájárulását is kiemelte visszaemlékezésében. „Hát vót szakszervezet és ugye a téesz 

szervezte ezeket a kirándulásokat. Mezőgazdasági kiállítás. Oda is mentünk, még a téesz 

hízott is adott. És akkor, sose felejtem el, úgy megálltunk. Aztán ottan ki mit óhajtott, 

iszogatott. Akkor azt a jó pörcöt, pecsenyét, ott aki akarta, mert vót a Hentes T., a kövér 

tarjányi, ő azt megcsinálta. És akkor ott mán persze széjjelszéledtünk ottan a mezőgazdasági 

kiállításon. Már én annyira elfáradtam, hogy amikor ahol Gál Gabriella, meg Madarász 

Katalin énekelt, akkor azon én mán leültem, és én nem megyek tovább. Én mán csak ezeket 

hallgatom, már úgy kifáradtam.”446 

Az egynapos kirándulások mellett párnapos, ún. országjáró túrákat is szerveztek a 

téeszek. Békés megyei tapasztalatok alapján az országjáró túrákat a hatvanas évek derekán 

főleg a közismert és kedvelt tájakra (Mátra-Bükk, Balaton és környéke, Pécs és környéke, 

Duna-kanyar és Nyugat-Magyarország) szervezték a TIT és az IBUSZ közreműködésével. 

Ezek különösen a téeszek körében tettek szert nagy népszerűségre,447 mivel rövid idő alatt (2–

3–4 naposak) nagy távolságokat járhattak be, miáltal egyszerre sok nevezetességet is 

érinthettek. A túravezetők jelentései szerint mérhetetlenül sokoldalú érdeklődés jellemezte az 

utakat, minden témává vált, ami az útvonalba esett (a meglátogatott táj, város földrajzi, 

gazdasági, műemléki-építészeti, történelmi, irodalmi, művészeti, elvétve biológiai, műszaki 

ismeretei, tudnivalói). Az utazás eme formájának kedveltségét Krupa András néprajzkutató, a 

TIT Békés Megyei Szervezetének titkára a világtól korábban elzárt parasztság 

tájékozatlanságával, naiv ismeretszerző mohóságával magyarázta: „mintha a több évtizedes 

lemaradást egyszerre, rajtaütésszerűen szeretnék pótolni”. A szerző elismerve ugyan a 

honismereti, hazafias tudat tömegméretű fejlesztésében játszott szerepét, a kirándulók belső és 

külső látókörének tágítását, továbblépésként a kisebb területet megcélzó csillagtúrák, valamint 

egy adott üzem, intézmény vagy gazdasági és művelődési ágazat tanulmányozását kitűző 

tapasztalatcserék/tanulmányutak szervezését preferálta. Az eddigi tapasztalatok is azt 

igazolták – véli a szerző, hogy az üzemlátogatások, valamint a termelőszövetkezetek 

megtekintése nevezetes élmény, rendkívüli mértékben módosítja az egyszerű 

                                                 
445 A téeszek buszvásárlásáról – ahogy szórványos üdülőavatásaikról is – eleinte még a sajtó is hírt adott. Pl. az 
arnóti Búzakalász Tsz buszvásárlása kapcsán kiemelték, hogy míg munkaidőben ezzel szállítják a tsz-tagokat a 
határba, addig vasárnaponként kirándulásokhoz használják. Észak-Magyarország, 1970. július 25. 8. 
446 Interjú J. Andornéval. Tiszakeszi, 2011. február 12. 24. 
447 1965–66-ban az országjáró túrák Békés megyei résztvevői között 60–65% volt a téeszparasztok aránya, 80%-
uk általános iskolai vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezett, 42–48%-uk 30–50 év közötti, 43–45%-
uk pedig nő volt. KRUPA A. 1967. 80. 
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termelőszövetkezeti paraszt véleményét, addigi téves felfogását az ipari munkáról, s „[f]ontos 

tudatnevelő hatásuk, érzékletes, pozitív politikumuk azonnal lemérhető”.448 

A 70-es évekre egyre rendszeresebbé váló téesz-kirándulások belföld mellett már 

külföldre is vezettek. K. Istvánné így jutott el például Szlovákiában Lőcsére, az Andrássy-

kastélyba, Lengyelországban pedig Zakopanéba.449 A 80-as évek végén népszerű 

bevásárlóturizmus megindultával interjúalanyaim emlékei szerint első ízben a téesz, illetve a 

munkahely, a vállalat is szervezett bevásárlóutakat Bécsbe. Az interjúalany a tiszapalkonyai 

Művelődési Otthon keretén belül 1968-ban megalakult 30 fős énekkart említette még,450 

mellyel sokfelé eljutott az országban, s később a határokon túlra, Kárpátaljára és Romániába 

is. A kórussal tett külföldi utazás a nevezetes látnivalók megtekintése mellett teret adott a 

bevásárlásnak is. „Meg vótak súgva, hogy mit vihetünk. Mit vigyünk. Oszt majd miért kapjunk 

pézt. Mer nekik lejek vót.”451 Romániában olcsón vették a bőrkesztyűt, bőrkabátot, volt, aki 

hintaszéket is hozott, de Korondon is bevásároltak a helyi fazekastermékekből. A téesz- és 

kóruskirándulások rendszeres résztvevőjeként a felkeresett helyiségek egymás utáni 

felsorolásával – az utazásoknak inkább mennyiségi, mint minőségi leírására törekedve – 

demonstrálta országismeretét: „Összejártam egész Magyarországot!”452 Megfogalmazása 

                                                 
448 „Míg tehát a táj, a történelmi és kulturális emlékek voltaképp előkészítői az aktív hazaszeretetnek, a 
szocialista ipari vagy mezőgazdasági üzemek, új intézményeink és új, modern épületeink megtekintése és az 
azokkal való azonosulás: az aktív szocialista hazafiság belső, teremtő, tettre sarkalló kohói.” Uo. 78. A háború 
utáni Szovjetunióban a belföldi turizmust a hazafias nevelés egyik legfontosabb eszközének tekintették, melynek 
keretében úgy a fiatalság, mint a munkások megismerhetik a Nagy Honvédő Háború hősiességét (pl. a szovjet 
győztesek nemrégiben létesített szobrain, emlékművein keresztül), az ország szocialista építését, kulturális 
fejlődését, gazdasági, földrajzi és természeti gazdagságát. A turista ily módon részt vett a nyilvános öncsodálat 
rítusaiban, folyamatosan megerősítve ezáltal a Szovjetunió presztízsét. GORSUCH, A. E. 2003. 771–775. Itthon az 
országjáró kirándulások mellett hasonló célt szolgáltak az „Ismerd meg hazádat!” mozgalom keretében 
szervezett kirándulások vagy a TIT vasárnaponkénti megyejárásai is. A belföldi turizmusnak a társadalmi 
csoportok integrációjában játszott szerepét (különböző társadalmi rétegek találkozása; a kegy- és emlékhelyek 
megtekintése a közös örökség megosztására tanít) már a 19. századi nemzetépítés idején felismerték, majd a 
szabadidő és nyaralás jelentősége tovább növekedett a jóléti államok korában. A modern állampolgár 
létrehozásának folyamatához a modern turista kialakítása is hozzá tartozott. LÖFGREN, O. 1999. 271–273. 
449 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 35. 
450 Az énekkar a községi ünnepségek mellett a szomszédos falvakban és a tiszakeszi dalostalálkozókon is 
fellépett, s mivel repertoárjuk között gyászénekek is szerepeltek, a palkonyai és szomszédos községek társadalmi 
temetésein is részt vettek. Több országos minősítőn is bronzkoszorú fokozatot érdemeltek ki teljesítményükkel. 
KUIK K. 1988. 40–41. Az országos mozgalmi keretekbe illeszkedő amatőr művészeti csoportok fellépéseiről más 
interjúalany is megemlékezett. J. Andorné lánykorára szívesen emlékezett vissza, amikor is az Állami Gazdaság 
dohánytermesztési brigádjába kerülve sok nótát megtanultak kotta nélkül dohányfűzés közben. A 14 lányból álló 
szocialista brigád tánccsoportként lépett fel a gazdaság rendezvényein, illetve egyszer Tarcalon is felléptek egy 
találkozón, ahol első helyezettként táskarádiót nyertek. Interjú J. Andornéval. Tiszakeszi, 2011. február 12. 3. 
451 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 34. 
452 Például: „Hát vótam én a Vidám Vásáron Pesten, míg az uram élt. Bezony! A téesszel vótam én, nem is 
egyszer, nem is kétszer, Pesten. Á, én láttam a koronát!” [...] „Összejártam egész Magyarországot! Még Bécsbe 
is vótam. De vótam Kárpátalján is. Én vótam, én vótam Romániába is.” Uo. 32. „Hát én még vótam szintén az 
Erőműtől...  Az meg Szabadkán. Hát ott is vótam. Én, én vótam a téesztül a Szegedi Dómba. Ott is vótam! Meg... 
az operát énekeltük. Én ott vótam. Mer az szabadtéri. Szabadtéri. Nyáron vótunk. Hogyne vótunk vóna! Vótunk 
mi mindenütt!” Uo. 34. 
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érdekes kontrasztot alkot Vaspál Veronika szocialista kori fogyasztást vizsgáló szakdolgozata 

egyik salgótarjáni interjúalanyának kijelentésével összevetve: „benyaraltuk az országot”. Az 

„összejár” és „benyaral” szavak jól tükrözik a két személy eltérő lehetőségeit, hiszen a 

salgótarjáni asszony pedagógusként dolgozott, s férje három évig Salgótarján tanácselnöke is 

volt.453 K. Istvánné visszaemlékezésében egyfajta úttörőként jellemezte magát. A pesti 

augusztus 20-i tűzijáték kapcsán megjegyezte, hogy már akkor részese volt az élménynek, 

amikor mások tévéközvetítés, sőt tévékészülék híján nem is láthatták azt („[A] ’60-as években 

nem mindenkinek vót tévéje se. Hát akkor hun látták vóna a tüzijátékot? Még nem is mutatták 

benne. Mi meg mán ott vótunk Pesten.”), vagy hogy az elsők között iratkozott fel az Erőműtől 

Bécsbe szervezett bevásárlóutakra.454 Az utazás presztízsszerepéből fakadóan „a 

»térfogyasztással« reflexív módon megmutatható, ki hol helyezkedik el a társadalmi 

hierarchiában.”455 Ez a fajta ábrázolásmód (sokfelé és/vagy hamar utazik) lehetőséget teremt 

arra, hogy kiemelje személyét a kortársi, falubeli közösségéből, hiszen – újfent – haladó, az 

újdonságok iránt nyitott és tájékozott személyként pozícionálja magát. 

Néhány interjúalany esetében az utazás valóban ritka eseménynek számított. Az 1933-

ban született tiszapalkonyai H. Mihályné számára az egyszer-egyszer, valamelyik közeli 

fürdővárosba (Hajdúszoboszlóra), Pestre vagy Debrecenbe megejtett kirándulások csupán egy 

napra korlátozódtak, s nem is hagytak túl mély benyomást benne. Míg az erőműben dolgozó 

férje betegsége kezelése miatt egyszer két hetet időzött Hajdúszoboszlón, addig ő maga 

háztartásbeliként szülőfaluján kívül – sem nyaralási, sem kórházi ápolás céljából – nem töltött 

el még egy éjszakát sem az interjú készítésének időpontjában, leszámítva a háború végi 

kényszerhelyzetet, amikor is az oroszok bejövetele miatt kiürítették a falut, s családjával 

együtt a szomszédos Nemesbikken húzódtak meg. Magyarázatként – a belső motiváció 

esetleges hiánya helyett – a külső körülményekre hivatkozott: „Hát annyira nem, igaz-e 

jószágunk vót, igaz-e sertésünk vót, akkor kacsa, aprólék meg minden, kutya, úgyhogy nem 

lehetett ezt másokra hagyni, úgyhogy nem vótam sehol.”456 

A Tiszakesziben élő, 1944-ben született, V. Balázsné is otthonülőként jellemezte 

magát, aki nem sok helyre jutott el életében, pedig H. Mihálynéval ellentétben adott volt 

számára a munkahelyi környezet (időszakosan az Állami Gazdaság, majd 15 évig a cipőgyár), 

s az általuk kínált lehetőségek. Villanyszerelőként dolgozó férje 25 éven keresztül hetente 

ingázott dunántúli munkahelyére, s egyszer két hónapot Jordániában is eltöltött 

                                                 
453 VASPÁL V. 2009. 39. 
454 Uo. 
455 Szijártó Zsolt idézetét közli: HUNYADI M. 2011. 86. 
456 Interjú H. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 9. 17. 
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munkaügyben. Az ő életútjára reflektálva összegezte így a sajátját: „Nekem nem vót olyan 

mozgalmas életem, mert én csak itthon, jobban ugye, jószágom vót, csak a munka […] hát a 

sok mosás, főzés, jószágok.”457 A hévízi üdülése kapcsán említett Sz. Kálmánnéval, 17 évvel 

idősebb szomszédasszonyával folytatott beszélgetést végighallgatva egy ponton – miután 

kiderült, hogy az idős asszony Pesten is sokat járt ott lakó öccsét látogatva – rácsodálkozva 

ismerte el, hogy több helyen megfordult, mint ő maga.458 Pénztelenséggel, az autó hiányával, 

a jószág és a kert okozta kötöttségekkel magyarázta az utazások hiányát. Az interjúalanyok 

közül egyedüliként említette tanulmányai, olvasmányélményei utazásra ösztönző hatását: az 

iskolásként földrajzot, történelmet, Petőfit, Jókai regényeit kedvelő V. Balázsné az 

Andrássyak „csehszlovákiai” – Serédy Zsófia bebalzsamozott testét őrző – várát, valamint a 

dunántúli várakat emelte ki vágyott úti célként. A gyermektelen H. Mihálynéval ellentétben 

azonban gyermekei osztálykirándulásai révén – mint kísérő szülő – mégiscsak sikerült néhány 

közismert turisztikai célpontot (Pesten az Országház, egri vár, Mátra, gyöngyösi állatkert) 

felkeresnie.459 

Az osztálykirándulások, s azok tipikus kirándulóhelyszínei több (női) interjúalany 

elbeszélésében felbukkantak. J. Andorné például úgy fogalmazott, „[é]n a gyerekek által 

ismertem inkább meg ezeket a környezeteket.” Így járt például Pesten az Állatkertben, a 

cirkuszban, a vidámparkban, a Parlamentben, a Hősök terén, múzeumokban, továbbá a 

Borsod megyéből könnyebben megközelíthető vidéki helyszíneken, mint Hollóháza (a 

porcelángyárral és a templommal), Parád (az üvegfúvó gyárral és a hintókiállítással) vagy 

Monok (Kossuth Lajos szülőházával), Eger, Hortobágy, Lillafüred stb. Alkalmi 

színházlátogatásait – lánykora szocialista brigádtagsága mellett – szintén elsősorban 

gyermekeihez kötötte. Utazásait összegezve inkább pozitív mérleget vont: „Tehát 

végeredményben kimozdulgattunk mi.”460 

S. Péterné az osztálykirándulások, valamint a munkahelye, a helyi cipőgyár által 

szervezett egynapos kirándulásokon kívül a szakszervezeti üdülőben eltöltött hétvégét 

említette, s a határ mellett lakó rokonait látogatva eljutott Szlovákiába is. Az utazásokkal 

kapcsolatban élete ezen szakaszát napjainkkal összevetve úgy ábrázolta, mint amire akkoriban 

még nem alakult ki a motivációja. „Nem is nagyon izélte az ember, mint most, hogy hát menni 

kék üdülni. […] Mondom, hogy azelőtt píz nem volt, hát úgy elvittek bennünket busszal, egy 

egynapos kirándulásra, osztán haza, reggel mentünk, oszt este, kaptunk egy ebédet, este haza 

                                                 
457 Interjú V. Balázsnéval. Tiszakeszi, 2011. február 13. 2. 
458 Interjú Sz. Kálmánnéval. Tiszakeszi, 2011. február 13. 22. 
459 Interjú V. Balázsnéval. Tiszakeszi, 2011. február 13. 4–5. 
460 Interjú J. Andornéval. Tiszakeszi, 2011. február 12. 21–23. Idézet: 21. 
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gyöttünk. Ennyi.”461 Idős korára változó szemléletét jelzi, hogy azóta gyerekeivel a 

Balatonnál, férjével Olaszországban, az egyházzal háromnapos romániai úton járt.462 

A kezdetben a téesz vagy a vállalat által szervezett utak felkeltették az utazás iránti 

vágyat, kedvet hoztak ahhoz s önállóan is útra keltek a családok. A szűkebb keretek között 

megvalósított családi kirándulások elsősorban az autóvásárlással összefüggésben terjedtek el, 

sőt ez szolgáltatta az egyik indokot a gépkocsi megvásárlására. A palkonyai M. Lajosné és 

családja azonban nem vette, hanem nyerte az első autóját, egy Skodát, valamikor az 1970-es 

évek végén. Rendszeresen lottóztak, de nyereményüket a szerencsés véletlen helyett inkább 

tudatos befektetés eredményeként jelenítette meg. Egy „szép nagy üsző” árát fordították 

lottózásra két-három év alatt, alkalmanként sok-sok lottószelvényt töltve ki. Türelmüket 

veszítve már majdnem úgy döntöttek, hogy motort vesznek a pénzből, amikor egy augusztusi 

sorsoláson kihúzták szelvényük sorszámát. „Akkoriban mikor mink ezt nyertük, ide figyelj 

öten vagy hatan nyertünk egy évbe autót. [Itt a faluban? – I. Á. L.] Itt a faluba, Trabantot, 

Ladát, na mondjuk mink Skodát nyertünk.”463 Esetükben a megnyert autó eladása fel sem 

merült, mert mint fogalmazott: „ez kell, mert akkor menjünk kirándulni, menjünk ide, 

menjünk oda, Augusztusba mindig elmentünk a hortobágyi Hídi vásárba.”464 Ettől függetlenül 

a rendszeres kirándulás azért nem volt jellemző családjában: „Nem jártunk kirándulni, az csak 

vót ünneplőre” Utóbbi szófordulattal sógornője autóhasználatára utalt, akinek vezetési rutinja 

jobbára édesanyja vasárnapi templomba vitelére korlátozódott. A kezdeti időszakban 

megkímélt, s státuszszimbólumként funkcionáló autót („egy darabig csak vót, hogy 

tartalékba, hogy nekünk is van”) végül a férj fogta rendszeres használatra, s azzal járt 

dolgozni a közeli hőerőműbe. Bár M. Lajosné lány korában szekeret is hajtott, jogosítványt 

nem szerzett. Esetükben az autózás férfi jellegét/dominanciáját – s a visszaemlékezés 

ismeretében a férj patriarchális szemléletét – mutatja, hogy a feleség gyerekük rendszeres 

                                                 
461 Interjú S. Péternével. Tiszakeszi, 2011. február 11. 13. 
462 Uo. 12. 
463 Interjú M. Lajosnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 26. Az 1957-ben januárjában elindított lottó a 
pénznyeremény mellett – főként az első húsz évben – tárgynyeremény-sorsolásokat is tartott. Kezdetben a 
lakóház volt a legértékesebb kisorsolható jutalom, de a személyautó is jelentős vonzerővel bírt. A további 
nyeremények szerteágazó köre 1960-ban például háztartási eszközöket (tévé, mosógép, hűtőszekrény, porszívó, 
varrógép stb.), vásárlási utalványokat (éléskamra, „Tetőtől-talpig felöltözhet”, „Ki mit szeret?” fantázia néven), 
közlekedési eszközöket (motorkerékpár, kerékpár), berendezési tárgyakat (szobabútor, perzsaszőnyeg) vagy 
utazást foglalt magában. Össznépi búfelejtő – 55 éves a lottó. Múlt-kor, 2012. január 18. (http://mult-
kor.hu/20120117_ossznepi_bufelejto_ – Letöltés ideje: 2014. július 28.) Nincs ötös találat 1960 első lottó-
húzásán. Északmagyarország, 1960. január 4. 5. 
464 Interjú M. Lajosnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 26. 58. 
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kórházi vizsgálatára mindig busszal járt be Miskolcra, s lányuk is hiába szerzett jogosítványt, 

apja mindig az ő vezetésével hozta összefüggésbe az autón észlelt hibákat.465 

Az 1970-es évek második felében L. Józsefné is gyűjtött férjével autóra, ami a vágyott 

szabadságot, kötetlenséget jelképezte számukra: „hogy kimozduljunk Kesziből, bárhová, 

bármilyen célból is, hogy legyen a családba egy kocsi. Meg, hogy a gyerekek is voltak, és 

akkor már így a nagyobb családdal is jobban ki tudtunk mozdulni, mint busszal. Akkor nyílt 

meg előttünk a világ (nevet). [...] Hát sűrűn nem mentünk, de azért igénybe vettük 

kiránduláshoz is, gyerekeket vittük strandra, mert addig nem vittük őket ilyen helyekre.”466 A 

strandolás, a debreceni virágkarnevál, a hortobágyi hídi vásár vagy Eger mellett idővel a 

szomszédos országokba (Ausztriába és Szlovákiába) is eljutottak: „Külföldre is akkor 

mentünk, Bécsbe már vásárolni, mert volt kocsi.”467  

A hagyományos paraszti társadalomban az utazás elsődleges céljának az árucsere 

számított,468 s látható, hogy csak fokozatosan, egyénenként változó ütemben és időpontban 

nyert teret a szabadidős célú, élményalapú utazás. A magánindíttatású pesti vagy külföldi 

utaknak interjúalanyaim esetében továbbra is a vásárlás volt az egyik leggyakoribb indoka. Az 

utazás kétféle oka/ürügye természetesen találkozhatott. Ennek újabb, napjainkban virágzó 

példája a tiszapalkonyai M. Lajosné és a tiszakeszi B. Jánosné által is említett 

termékbemutatós (pl. edények, tányérkészlet, ágynemű, gyapjú matracok, porszívó) 

kirándulások, melyekkel belföld mellett akár külföldre is eljuthattak. E kirándulások 

alkalmával a jelentkezők – többnyire az idősebb korosztály tagjai – a meghirdetett nap 

reggelén buszra szállnak a lakóhelyükön, amely elviszi őket a termékbemutató helyszínére. A 

több órás árubemutatót követően továbbhaladnak immár a közelben fekvő úti céljukhoz, ahol 

egy rövid városnézésen vesznek részt, majd hazaindulnak. A résztvevők – akár egybecsúszó – 

motivációja az utazásra lehet az ajándéktárgy, a meglátogatandó helyszín, illetve maga az 

utazás (az általa nyújtott közösségi élmény, a napi rutinból való kiszakadás).469 M. Lajosn 10–

15 falubelijével, az utat és terméket reklámozó szórólap beküldésével szokott ezekre a buszos 

utazásokra eljárni, volt már pl. Gyomaendrődön, Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Halmajon, 

Hollóházán, Esztergomban, valamint külföldre (a szlovákiai Komáromba, Rimaszombatra és 

Kolozsvárra) is ily módon jutott el első ízben. Az utazás célját firtató kérdésemre így 
                                                 
465 Uo. 59–61. Idézet: 58–59. 
466 Interjú L. Józsefnével és K. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 10. 27. 
467 Uo. 28. A szocialista kori autóvásárlásról, használatról, a gépjárműhöz való kötödésről lásd: KARLAKI O. 
2008.  
468 Viga Gyula – az árucsere és a munkavállalás mellett – a paraszti utazás lehetséges célpontjaiként említi még: 
a gyógyító vizeket, fürdőket; a malmokat, pálinkafőzdéket; a búcsújáró helyeket, halottlátókat, különféle 
gyógyító embereket. VIGA Gy. 1990. 237–243. 
469 HUNYADI M. 2011. 82–88. 
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válaszolt: „[K]ellemest a hasznossal. Bemutatnak is, ajándékot is adnak és az ajándék előtt 

meg ugye van az a termékbemutató [...], ha olyan céggel vagyunk, hogy ebédet lehet rendelni, 

akkor megebédelünk, elmegyünk egy másik helyre városnézésre és akkor utána úgy gyövünk 

haza, néha van, hogy kilenc óra vagy tíz óra este, mikor hazaérünk, de megéri.”470 Az interjú 

időpontjában úgy négy-öt éve járt már árubemutatókra, esetenként egy hónapban háromszor 

is. Az ajándéktárgyak mellett vásárolt is (például általánosságban említette a közelgő 

lakodalmak vásárlásra ösztönző szerepét), lányai emiatt szorgalmazták, hogy fejezze be, 

mivel „mán telítve van itt minden edénnyel, matraccal, mindennel telítve van.”471 B. Jánosné 

falubeli lányaival vett részt néhány alkalommal ezeken az árubemutatókon. Az utazás 

turisztikai élményként kevéssé érintette meg, hiszen a helyszíneket is nehezére esett felidézni 

(a korábbi munkahelyeiről, a téeszből, majd a cipőgyárból szervezett kirándulásokhoz 

hasonlóan), szívesebben és könnyebben mesélt az ajándékba kapott tárgyakról. Például 

nagyra értékelte az utolsó út során kapott kétszemélyes porcelán tányérkészletet (részletezte is 

annak elemeit: két lapos, két mélytányér, két süteményes tányér, két bögre kistányérokkal és 

egy váza), mely tervei szerint jó lesz majd ajándéknak valamelyik unoka névnapjára.472 

A nagyvárosi utazásokat felelevenítő elbeszélések többször is felbukkanó – s ma már a 

visszaemlékező számára is derültséget keltő – eleme a falusi esetlenség, tájékozatlanság. S. 

Péterné egy pesti kirándulás kapcsán emlegette unokáját kísérő idős falubelijét. Miután 

leszálltak a buszról, a csoportvezető ebédig adott időt az állatkert megtekintésére, amikorra is 

a buszhoz várta vissza őket. A busz parkolóhelyétől az állatkertig vezető rövid úton az idős 

néni unokájával elbámészkodott, s lemaradt a csoporttól: „az megállt az állatkert kapujába, 

míg ki nem gyöttünk űk ott álltak, mert nem mert elindulni, mert elmaradt a csapattól. Hát 

hogy nem tanál vissza a buszhoz, pedig nem messze vótunk […] űk ott álltak, ők nem láttak 

semmit az állatkertből, míg az eleje nem gyött ki, addig űk ott álltak, mert nem mertek 

elindulni. Ilyen is volt, igaz-e? Hát azért elég buták voltak ezek a falusiak. Hát ezelőtt nem 

mentek ki a faluból […].”473 P. Andrásné férje kórházi látogatása alkalmával jutott el Pestre. 

Ott tartózkodása alatt kinézett egy futószőnyeget – lakása első szőnyegét, melyért másnap 

egyedül tért vissza az üzletbe. Az úton való átkelése során két ellentétes irányba közlekedő 

villamos között ragadt: „Én majd belebolondultam, hogy a két nagy sárga ház közt, villamos 

                                                 
470 Interjú M. Lajosnéval. Tiszapalkonya, 2011. július 26. 28. 
471 Uo. 39. 
472 „Olyan szép! Az a valódi porcelán. Gyönyörű fehér, oszt kék mintás. Olyan szép! Annak örülök. Hát egy fiatal 
párnak ott megvan, ebédelhet is [...]. Ha reggelizni akar ott a két bögre, alatta a kis csésze. Kenyeret vagy mit 
tudom én mit, mer az is kettő, mer mindég kettő van belűle. De nagyon szép!” Interjú B.. Jánosnéval. Tiszakeszi, 
2011. február 11. 30. 
473 Interjú S. Péternével. Tiszakeszi, 2011. február 11. 14. 
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közt állok. Jó, hogy el nem gázolt, vagy jó, hogy nem toltak. [...] nem hogy megálltam volna, 

megvártam volna, míg a két villamos elmegyen.” Figyelmetlenségét-ügyetlenségét a fenti 

elbeszélőhöz hasonlóan magyarázta: „annyira kis buta voltam, kis falusi parasztasszony”.474 

Az önálló felfedezés, kószálás helyett a nagyvárosi térhasználatot többeknél a két fix pont 

közötti, kötött útvonalakon való közlekedés jellemezte. O. Mihályné egyszer-kétszer felment 

Pestre vásárolni a húgával, célirányosan az állomás egyik oldalán lefelé, másik oldalán 

visszafelé közlekedtek (habár ekkor is sikerült az ellenkező menetirányú villamosra 

felszállniuk).475 A fenti elbeszélőkhöz képest a fiatalabb korosztályt képviselő L. Józsefné 

első bécsi bevásárlóútját a nyolcvanas évek második felében a tiszakeszi tsz szervezte, melyre 

férjével utaztak ki. Arra a kérdésemre, hogyan igazodtak el Bécsben, a következőket 

válaszolta: „Hát jól eligazodtunk, mert azt mondták, hogy ez az út a… Milyen Straße? 

[Mariahilfer – I. Á. L.] Igen, hogy ez az az utca, ebből ne menjünk semerre se. Elmegyünk egy 

darabig, meg vissza, és akkor ez volt a bevásárló központ. De be is vásároltunk, amiért 

indultunk, vagy szerettünk volna.”476 A falusiasság a tájékozódási, közlekedési nehézségek 

mellett a városi környezettől eltérő ruházkodásban is megnyilvánulhatott. A szintén fiatalabb 

generációt képviselő K. Jánosné gyerekkora egyik emlékezetes, akkoriban szégyellnivalóként 

megélt élményeként említette azt az esetet, amikor egy téesz-kirándulás keretében ünneplő 

sötétkék ruhába felöltözve a debreceni virágkarneválra tartottak Tiszakesziből. A busz a műút 

helyett a Hortobágyon keresztülvezető hagyományos, rövidebb (de így is majd 50 km-es) 

határi úton közlekedett, s amikor Debrecenbe érkezve kiszálltak a buszból, olyan vastag 

porréteg fedte az ünneplőbe öltözött társaságot, amit egyszerű porolással már nem is lehetett 

eltüntetni. L. Józsefné – az imént említett bécsi út alkalmával megejtett, s a társaság körében 

némi fennakadást előidéző – étkezést is maradandó élményként ábrázolta. „Ez különben ez 

mindenütt volt, valamilyen, ilyen emlékezetes események. Akárhova mentünk. Bécsbe meg, 

mikor voltunk, bementünk egy étterembe, mert akkor csoportosan mentünk. Bementünk egy 

étterembe, és akkor spárgát adtak nekünk. Életünkbe először láttunk spárgát, azt se tudtuk, 

hogy az madzag-e vagy ennivaló (nevet). És akkor még abból csináltunk nagy bulit ottan, 

mint a falusiak, hogy nem tudtuk mi az a spárga. De megettük, és megismerkedtünk vele.”477 

 

                                                 
474 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 37. 
475 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 25. 
476 Interjú L. Józsefnével és K. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 10. 30. 
477 Uo. 29. 



151 
 

V. 3. A házépítés 

 

Falusi interjúalanyaim számára gyakran éveken át húzódó beruházás volt az építkezés. 

A kutatások szerint az 50-es években stagnáló, mérsékelt ütemű lakásépítés az 1960-as évek 

közepétől erőteljesebben növekedett a falvakban, melynek anyagi hátterét a felfutó háztáji 

gazdálkodás biztosította. Az új típustervek megjelenésével, majd a kockaházak széleskörű 

elterjedésével a korábbi táji különbségeket a falvak uniformizálódó képe váltotta fel. Új 

tendenciaként jelentek meg az emeletes családi házak a hetvenes évek végétől. A 

vagyongyarapítás legális terepeként a házak építése egyre inkább presztízsszempontokat 

követett, mely a lakóépületek méretében, anyagában vagy a lakáshasználat módjában is 

kifejeződött.478 Valuch Tibor kutatása szerint a magánerős építkezés során a kölcsönfelvétel 

csak a hatvanas évek közepétől kezdett általánosabbá válni, melyhez a korlátozott 

hitelfelvételi lehetőségek, az alacsony jövedelmi színvonal, s feltételezhetően a paraszti 

gondolkodás óvatossága is hozzájárulhatott. Mindez erősítette a házilagos kivitelezés, a 

családi-baráti összefogás (kaláka) szerepét. Az 1950-60-as években még gyakori volt, hogy az 

építési költségek csökkentése érdekében saját kezűleg állították elő a falazóanyagot is.479 

A néprajzi szakirodalom a népi építészet kutatásakor elsősorban a technológiai 

változásokat (alaprajz, építőanyag és szerkezet), az építmények használatát, rendeltetését, a 

házbeli élet, a lakás tereinek funkcióit helyezte vizsgálatai középpontjába figyelemmel a táji-

történeti sajátosságokra, a vagyoni differenciáltságból adódó különbségekre, az elit/város 

irányából érkező hatásokra.480 Mindez tükröződik a falvak 1945 utáni építkezését vizsgáló 

újabb – elsősorban a Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz köthető – néprajzi vizsgálatokban is.481 

A társadalomtörténeti, szociológiai szemléletet képviseli Valuch Tibor a statisztikai adatsorok 

elemzésével, Tamáska Máté vizsgálatában a kulturális örökségalkotás horizontjából dolgozta 

fel a témát,482 Tóth Zoltán pedig a kockaházak kortársi, szaktudományos (építészet, néprajz, 

szociológia) értelmezését, többnyire negatív fogadtatását követte nyomon.483 Míg az állami 

lakáselosztás kapcsán több elemzés is született már arról, milyen stratégiát követve, milyen 

ügyeskedések révén sikerült lakáshoz jutni az állampolgároknak,484 a jellemzően önerőre 

támaszkodó falusi építkezések kapcsán az egyéni lépték vizsgálata háttérbe szorult. Pedig a 

                                                 
478 BARABÁS J. 1997. 308–309. 
479 Uo. 91–92.; VALUCH T. 2013. 99. 
480  BARABÁS J. 1997. 91–92. 
481 CSERI M. – SÁRI Zs. (szerk.) 2009. 
482 TAMÁSKA M. 2011. 
483 TÓTH Z. 2010. 
484 Például: TÓTH E. ZS. 2007. 37–54., HORVÁTH S. 2012. 101–108. 
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falun lakók is rendelkeznek lakástörténettel, amit talán túlságosan is leegyszerűsít és 

homogenizál az az általános megközelítés, mely az önkizsákmányolással és/vagy a háztáji 

gazdaság bevételeivel, a több lábon állás stratégiájával megmagyarázottnak tekinti a házhoz 

jutás mikéntjét. Nem vitatva mindennek kétségkívül domináns szerepét, homályban marad az 

egyén választási/mérlegelési lehetősége, a munkahellyel és az ott betöltött pozícióval járó 

eltérő érdekérvényesítő képesség jelentősége (pl. a gyakran hiánycikknek számító 

építőanyagok megszerzésekor) vagy az olyan új lakhatási formák megjelenése, mint a 

szolgálati lakás. Az interjúalanyok elbeszéléséből is kitűnik –, hogy a fiatal házasok először 

valamelyik szülőhöz költöztek, miközben elkezdtek építkezni, majd minimális komfort 

mellett beköltöztek az új házba. Jellemző az is, amikor a szülőktől önállósodva egy régi házba 

költöztek, illetve házat örököltek, amit felújítottak.  

Varsányban az 1960-as évek második felétől a többgenerációs családmodell helyett a 

szülőktől való elkülönülés vált normává: a fiatal család saját kertes, jól felszerelt házban lakik, 

a minimálisan két gyereket a nagyszülőktől függetlenül, saját elképzeléseik szerint nevelik. 

Az új család létrejöttével, anyagi-technikai ellátottságával járó terhek jobbára a két kibocsátó 

családra hárultak, akik a fiatal párnak juttatott anyagi segítség révén nemcsak azok 

függetlenségét teremtették meg, hanem a falu előtti presztízsüket is emelték. Míg korábban, 

az 1950–60-as évek fordulóján a fiatalok vagy az egyik családnál maradtak, vagy öröklés, 

vétel útján jutottak saját házhoz, s az önálló életvitel beindításához a hagyományos 

segítségformákat (menyasszonytánc-pénz, hozomány) kapták, az 1960-as évek közepétől a 

szokásos juttatások mellett már új házat, házrészt építettek részükre, ami az 1970-es évektől 

még nagyobb szabásúvá vált. Mindez azzal járt együtt, hogy a szülői generáció saját 

életszínvonalát a korábbi szinten tartotta, nem modernizálta saját háztartását, s megterhelő 

munkát vállaltak. Az új családra várt az építkezés befejezése, a hitel törlesztése, a 

házépítésnél fogadott munka visszaadása, s a születő gyerekekkel járó kiadások.485  

Az alábbiakban néhány interjúalany történetén keresztül a házhoz jutás eltérő taktikáit 

és azok megéléstörténetét mutatom be. 

S. János és felesége 1950-ben házasodtak össze, közös életüket a feleség szüleinek 

házában kezdték meg. Négy hold földjük mellé béreltek még valamennyit, részes művelést 

vállaltak, jószágot, aprólékot tartottak. A magángazdálkodói időszakot életük sikeres 

fejezeteként ábrázolták: „mi magunkról tudjuk, hogy ezt a lakást mi az alatt az idő alatt 

építettük fel, azt, ez utána lett hozzátoldva, de ezt a tömblakás részt.” A kölcsönfelvételt úgy 
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ábrázolták, mint amiben „hivatalos munkahely” hiányában nem részesülhettek, csak arra 

támaszkodhattak, amit „összegürcöltek” a földből.486 A szülői, majd nagyszülői házban töltött 

időszak után 1952-ben megvették a falu legelőjén házhelynek kiosztott telkek egyikét 4000 

Ft-ért, amelyen a helyi csordás által lakott kis szoba-konyhás, nádtetős épület állott, ahová 

felújítás után be is költöztek. A házépítési engedély szerint S. János 1957 nyarán – még 

magángazdálkodóként – kezdett az építkezéshez, s mire 1959 decemberében beköltöztek, 

addigra a férj már a helyi kocsmában helyezkedett el. Ábrázolásában az önálló házépítés az 

egyéni boldogulás, sikeresség fokmérője, melynek megvalósulására a téeszben nem sok esélyt 

látott. Az alápincézetlen, kétszobás, előszobával, konyhával rendelkező 60 m²-es vályogház 

becsült építési költsége 55.000 Ft volt, tervezési költsége 200 Ft, a mesterembernek 1500 Ft-

ot fizettek.487 Visszaemlékezésük szerint 1966-ban melléképületet húztak fel, 1972-ben pedig 

a lakóházat bővítették. Az építkezés során a falrakásnál, alapverésnél volt segítség, de a 

legnagyobb munkaként ábrázolt vályogvetést önerőből valósítottak meg, melyből a feleség is 

jócskán kivette a részét: „12 ezer válykot vetettünk ki ketten. Az volt egy borzalmas munka. Itt 

ez a tó [vályoggödör – I. Á. L.] még nem ilyen volt, nagy volt, és akkor víz volt és itt a kert 

végében vetettük a válykot, úgyhogy 12 ezret vetettünk ki ketten, nagy munka volt. Törekből 

volt, szalmával kellett a sarat bevágni. Feltolta onnan a gödörből, mert lent volt a víz, hogy 

meglocsolja. Én meg modláztam, volt ilyen modla. Raktam bele, elsimítottam, vittem odébb. 

Hétszázat tudtam kimodlázni, mert utána már elsötétedett, magas volt a vérnyomásom akkor 

is, le kellett ülni, mert nem láttam. Akkor voltak itt lovasfogatok, akkor, mikor hordtuk a 

válykot, ugye összefogott és lovaskocsival hordták be a válykot.”488 

 P. Andrásné és férje szintén életük legküzdelmesebb időszakaként ábrázolták saját 

házuk felépítést. „ezt a házat, úgy nézzél rá, hogy mink, a két kezünk által építettük.”489 P. 

András 1955-ben még legényemberként került Palkonyára gátőrnek. A gátőrházba 1956-os 

házasságkötésük után felesége is beköltözött. Az ötvenes évekbeli gátőrséget olyan 

pozícióként ábrázolta, amit pártvonalon és politikai összeköttetések révén lehetett elnyerni 

vagy elbukni. A munkakör értékét valószínűsíthetően emelte a vele járó szolgálati lakás, 

különösen ha az lakott területen belül helyezkedett el. Elődje egyben a falu párttitkára is volt, 

akit P. András szerint azért váltottak le, mert kitudódott, hogy a tanácselnök-választáson a 

járás jelöltjével szemben másvalakit favorizált. Az ő helyére szánták a háromhónapos 

pártiskolát nemrégiben elvégző, s a Járási Tanács egy gyűlésén a figyelmet felszólalásával 

                                                 
486 Interjú S. Jánossal és S. Jánosnéval. Tiszapalkonya, 2005. augusztus. 3–5. Idézet: 3. 
487 MNL BAZML XXIII. 986/b. 3. d. 1959: Lakásépítési kérdőív; Használatbavételi engedély. 
488 Interjú S. Jánossal. Tiszapalkonya, 2005. augusztus. 11. 
489 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 19. 
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magára irányító P. Andrást. Elbeszélésében a Rákosi-korszak 

könyörtelenségével/visszásságaival többször is szembeállította erkölcsi tartását, 

igazságérzetét, s fontosnak tartotta bemutatni, hogy a kinevezésével járó negatív 

következményekért a felelősség a rendszert terheli. Miután ugyanis elküldték 

„helyzettanulmányozásra”, vissza kívánt lépni a pozíciótól, mivel a gátőr két iskolás korú 

gyermeket nevelt. A megmásíthatatlan döntést azonban már meghozták az elbocsátásról, így 

elfogadta az állást, s a hozzá tartozó szolgálati lakást. A feleség úgy ábrázolta, hogy sikerült 

nagyon otthonossá tennie a lakást, függönyt vásárolt az ablakokra a palkonyai vásáron, ide 

vette első szőnyegüket, s az udvar is szép virágos volt. Ezért is érte őket váratlanul, amikor a 

Vízügy igazgatójával történt összeszólalkozás után a férjet fegyelmivel elbocsátották, helyére 

gyorsan kinevezték a tanácselnök régi – a faluban éppen építkező – ismerősét, számukra 

pedig azonnali kiköltözést rendeltek el. Érdekes fordulata a történetnek, hogy a visszatérő 

ízületi problémákkal küzdő P. András az utolsó pillanatban még kihasználta a Hévízre szóló 

kéthetes beutalóját, felesége pedig éjszaka egy ismerős segítségével, tehenes szekérrel 

hurcolkodott át testvéréhez, számos állatukat (sertés, tyúk, liba, birka) is magukkal víve. A 

költözködés fáradalmait a feleségre hagyó férj elutazásával kapcsolatban mindkettőjük a 

szerencsés időzítést emelte ki, hogy még éppen az elbocsátás előtt sikerült hozzájutni a 

beutalóhoz, s a kényszer diktálta gyors helyzetfelismerésüket, amiért a költözés előtti este már 

útnak is indult a férj. A tanácstalan, kétségbeesett feleség – amit szaggatott elbeszélése, 

lezáratlan mondatai még az interjúszituációban is visszatükröztek – férje hévízi 

gyógykezelése alatt 3000 Ft-ért eladta az egyik tehenüket, hogy hozzá tudjanak kezdeni az 

építkezéshez 1960-ban. Emlékezetesként ábrázolta az ötmázsásra felhízlalt bikaborjút, amit 

„beadásra” vittek a vágóhídhoz, s az érte kapott összeg megint föllendítette a házépítést. Az 

önellátási és eladási célokat egyaránt szolgáló állattartást úgy jelenítette meg, mely 

jövedelmezősége mellett sok gondoskodást, lemondást igényelt, s melyhez nem is mindig volt 

meg a szakértelme.490 S. Jánosékhoz hasonlóan a legnehezebb munkafolyamatként ábrázolták 

a vályogvetést. P. Andrásné maga tapasztotta ki a kezdetben fürdőszoba nélküli ház hét 

helyiségét,491 büszkén kérdezte, hogy vajon meg tudom-e állapítani a lakás faláról, hogy az 

kőművesmunka vagy tapasztás eredménye-e. A belefektetett munka, a sokszor kínlódásként 

                                                 
490 Például mivel gyerekként nem volt a családjának tehene, felnőttként nehézséget okozott számára saját 
tehenük fejése: nem tudta kiszámolni, mikor rúg a tehén; a teli vödörbe bele tette a tehén a lábát, s kiöntötte a 
tejet. „Én rám az ideget hozta rám, má nem tudtam, hogy mikor rúg, mikor. Ha kikötöttük, az volt a baj, én nem 
is tudtam tán ki se kötni.” Uo. 27–32. Idézet: 32. 
491

 Uo. 19–20. A tapasztás a falazatok külső és belső síkjának egyenetlenségeit, hézagait sárral kitöltő, sima 
felületet biztosító művelet. FILEP A. 1982. 
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megélt házépítés,492 a vele járó anyagi szűkösség mély érzelmi kötődést alakított ki a ház iránt 

P. Andrásnéban: „Ilyen keserves volt, na. Azér mondom neked, hogy ezt a háztól én akkor 

megyek el, hogyha visznek. Vagy nem tudok mit mondani. Ez annyira hozzánk nyőtt, hogy hát, 

nem tudok mit mondani. Ez mind csináltuk két kezünkkel, azért fáj a karom, azért vagyunk 

elnyűve, meg aztán megöregedtünk. Hát megöregedni megöregszik mindenki, de nem 

mindegy, hogy ki hogy dolgozik.”493 

B. Jánosné házasságkötésekor került Igriciből Tiszakeszibe. Férje családjánál 

telepedtek le („Négy férfi, meg egy beteg anyós.”). Férje egyik öccsével Miskolcra járt el 

dolgozni („hetelni”, „valami hegyet hordtak”), ő földet kapált, jószágot gondozott.494 A 

házból akkor költöztek el, amikor férje egyik öccse megházasodott. „Hát így mindég amelyik 

megnősült fiú az ott maradt, a másik meg ment. Mink elgyöttünk onnan.” A ház mellett ugyan 

már meg volt vásárolva egy házhely, a szomszéd személye miatt mégsem kezdtek bele az 

építkezésbe. 1953-ban, emlékei szerint 14.000 Ft-ért, megvették a jelenlegi telket, ahol akkor 

még egy hagyományos parasztház állott, majd 1954-ben, az öcs házasságkötése után 

átpakoltak. Az építkezéshez férje a faluban elbontott házakból vásárolt „[i]lyen ócska 

holmikat” (hosszú gerendát, deszkákat), egyik Pestre elkerült asztalos rokonuk készítette a két 

ablakot és az ajtót a házra, utóbbit azonban pénzszűke miatt inkább eladták. Ekkorra már az 

erőteljes agitálás hatására beléptek a téeszbe. Harmadosban vállaltak kukoricát, napraforgót, 

krumplit, a közibe tököt ültettek, „kapátam a rengeteget”, mindez a disznótartást szolgálta. A 

hosszan elhúzódó házépítést emlékei szerint elsősorban a jószágtartásból fedezték, 

rendszeresen vittek malacot eladni a csáti vásárba.495 

                                                 
492 „Hát volt, hogy egy hónapig úgy laktunk a házba, hogy nem volt rajtunk tető. És úgy laktunk a négy fal közt. 
[...] És akkor azon vettük észre, hogy hát a dunna át van ázva, meg a ház. Esett az eső, és annyira el voltunk 
fázva, hogy nem vettük az esőt észre. És akkor csak azon vettük észre, csupa víz volt a dunna rajtunk. Átáztunk. 
Akkor a szomszédnak szóltunk, hogy éjcaka, hogy hát, Pista asszondja, hogy hát mondom átáztunk, és aztán úgy 
adott egy hely, egy hamar, [egy helységet – I. Á. L.].” Uo. 20. 
493 Uo. 32. A házhoz (s vele a falusi életformához) való ragaszkodást a keszi Sz. Kálmánné is kiemelte férjével 
kapcsolatban. Sz. Kálmánné szívesen elköltözött volna férje szolnoki munkahelyére. „Lakást is kapott [volna – 
I. Á. L.], minden vót a lakásba, két szobás lakást kaptunk, csak mindig mondták neki, hogy hát: »J. bácsi, mikor 
mondja mán azt, hogy mehet a kocsi?«. Egyszer azt kimondta ottan: »Soha.«” Sz. Kálmánné később azt 
javasolta, hogy vegyenek egy lakást Leninvárosban, de férje ragaszkodott a felépített házhoz és a falujához: 
„»Hát mert mi lesz akkor a mienkkel?« Mondtam neki, adjuk el, szóval azt akarom mondani, annyira nem 
szeretett elmenni a falujából, aztán itt vesztünk.” Interjú Sz. Kálmánnéval. Tiszakeszi, 2011. február 13. 9–10. 
494 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 11. 14–15. 
495 Uo. 20–21. Az Északmagyarország 1958-ban riportot közölt egy Tiszakesziben zajló házépítésről, melynek 
költsége 120 ezer Ft volt. A házépítés kezdete óta állandó idegességgel küzdő gazda elmondása szerint ugyan 
megfordult a fejében a banki kölcsön lehetősége, de végül elvetette: „a magam emberségéből kezdtem hozzá. Így 
nem tartozok senkinek. Akkor lesz kész, amikor kész lesz, illetve, amikor pénzem lesz: s aztán tudom, hogy 
tisztába tettem magam után az utat, nem tartozok senkinek.” Az összeget apránként szedte össze, szerződéses 
disznóhizlalásból. Öt db mázsán felüli disznója 20 kiló darát evett naponta, s 10–11 ezer Ft-ot hozott a konyhára. 
Miből épül a ház? Északmagyarország, 1958. július 18. 4. 
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K. Istvánné a már többször emlegetett piacozási, „üzletelési” képességeinek 

tulajdonította pluszjövedelmét. „Hát honnan vóna ez a házam nekem, ha én nem tudtam vóna 

forgatni magamat?” A kölcsöntől való idegenkedését, merev elutasítását többször is 

megfogalmazta. Házasságkötése után férje szüleinél telepedtek le. Férje egyke („magányos”) 

fiú volt, anyósa pedig beteges, aki a főzést, gyerekvigyázást végezte. A 18 hold föld 

megművelése sok energiát követelt tőlük, otthon rá várt a mosás, kenyérsütés, takarítás, ezért 

az új családban elfoglalt szerepét a cselédekéhez hasonlította. Férjével közösen építkezni 

kezdtek, ám annak halála után már özvegyen, fiával költözött a vályogfalú, kívülről 

pucolatlan házba 1965-ben. Időközben a téesz zöldségesboltjában helyezkedett el. A házat és 

a telket kicsinek találta, ezért – még férjével közös terveik alapján – megvette férje egyik 

rokonának nagyobb portáját.496 Önállóságát, fiatal özvegyasszonyként (olykor 

férfiszerepekben) való helytállását, sőt az újítások befogadásában élenjáró magatartását több 

történeten keresztül is bemutatta. A telekvásárláshoz szükséges pénz előteremtése kapcsán 

leleményességére, talpraesettségére helyeződik a hangsúly. A háztájiban megtermelt és a 

téeszből juttatásként kapott kukorica mennyiségét gyarapította, mikor egy asszonyal közösen 

„lábon” megvették két háztáji kukoricatermését. Egymaga ment át megtekinteni a túlatiszai 

földeket, s alkudott meg a „gyönyörű csövű” kukoricára: a 800 Ft-os ár mellett a termény 

szekeres hazaszállítását az eladó vállalta. A kukoricát a téesztől kikért morzsolón 

lemorzsolták, majd a téesz pótkocsis teherautóján Ózdra szállíttatták, s ott 5-600 Ft-ért adták 

mázsáját. Emlékei szerint huszonvalahány ezer forintot árult, amit Mezőcsáton a bankban 

helyezett el.497 Az 1969-ben felépített házat fokozatosan sikerült csak lakhatóvá, komfortossá 

tenni, beköltözésükkor például egy helyiség volt kész. A falu főutcáján felépített téglaház a 

közösség felé való reprezentáció eszköze is volt egyben számára, amit mutat az építkezés 

ütemezése, s a hozzá fűzött értékelés is: „Addig [1975-ig – I. Á. L.] nem vót [parketta – I. Á. 

L.]. Csak kíverűl be vót pucolva, oszt jó van. Azt hitték kész van. Dehogy vót ez kész!” 

Ábrázolásában – a fizikai munka helyett – nagyobb hangsúlyt kapott az anyagok beszerzése, 

az utánajárás nehézségei (véletlen ismeretsége a miskolci Tüzépnél), az építkezés 

tervezhetetlen, váratlan kiadásai. „Egyszer gyövök haza [a mesterekhez – I. Á. L.], mindég 

féltem, hogy fizetni kell, oszt nincs pénzem, hogy mi hiányzik.”498 A nagyobb kertben 

megtermelt zöldségek a piacolást is segítették. A saját fiatalkorát jellemző gyakorlatból, 

csonka családi helyzetéből kiindulva azt remélte, hogy fia jövendő családjával együtt lakják a 

                                                 
496 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 14–17. 
497 Uo. 27–28. 
498 Uo. 28–30. 
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házat, viszont fia inkább élt a TVK-tól kapott lehetőséggel, s elfogadta a szövetkezeti lakást. 

„Oszt hiába csináltattam meg itt ezt a házat.”499 

O. Mihály és felesége legnagyobb beruházása a telekvásárlás, majd építkezés volt. O. 

Mihálynak az Erőműben történt elhelyezkedésekor – végzettségéből kifolyólag – lehetősége 

lett volna az Erőmű lakótelepén egy kis kertes ház igénylésére, amit tekintettel arra, hogy 

Palkonyán a szülői ház rendelkezésére állt, visszautasított. Döntését utólag megbánta, akkori 

felfogását gyerekesnek ábrázolta, hiszen egy mindenféle komfort nélküli, közművesítetlen 

parasztház miatt mondott le a lehetőségről, igaz beosztottai révén azt is megtapasztalta, hogy 

eleinte a városi lakások is igen rossz körülményeket biztosítottak.500 A hazaköltözést 

követően rövidesen telket vettek. A nevére kitöltött 1961. évi lakásépítési kérdőív szerint az 

építkezést 1960. június és 1961. augusztus között folytatták (ettől visszaemlékezésében O. 

Mihály hosszabb időszakot jelölt meg). A vályogból és téglából épített, 70 m²-es – 

alápincézett, kétszobás, fürdőszobával, konyhával rendelkező – épület becsült építési költsége 

115.000 Ft volt, a tervezésre 500 Ft-ot, míg a mesterembernek 1350 Ft-ot fizettek.501 

Építkezését – más falubeliekkel összevetve – munkahelyi pozíciójából, kereseti viszonyából 

kifolyólag jobb helyzetkihasználás és tudatosság jellemezte. Igénybe vette a vállalat által 2%-

os kamatra nyújtott kölcsönt, az önköltségi áron biztosított szállító eszközöket, sódert, 

homokot, a felvonulási épületekből származó bontási anyagokat. „Úgy éreztem akkor, de jól 

is éreztem, hogy tulajdonképpen munkával, szorgalommal egy elég jó lehetőséget tudok 

kialakítani.” Visszaemlékezése szerint 16.000 db bontott téglát vásárolt, amihez két baltát 

használt el a habarcs lefaragásához, „végeredménybe a rengeteg munkán kívül keveset kellett 

érte fizetni”.502 Felesége – bár férje, mint művezető jól keresett – saját 1100 Ft-os havi 

fizetéséhez mérten az 50.000 Ft-os kölcsön felvételét nyomasztónak találta: „Én úgy sírtam. 

Jaj, Istenem, hát mondom, hogy tudjuk ezt visszafizetni.”503 A kőműves munkát előírásszerűen 

mesterember végezte, míg a betonozás, falrakás – O. Mihály szóhasználatát idézve – 

„általában kollektív” módon folyt. Miközben kiemelte a kalákában végzett építkezés 

általános falusi jellegét, elbeszélésében a rokonokkal, szomszédokkal szemben hangsúlyosan 

                                                 
499 Uo. 36–37. 
500 „Sokszor előfordult, hogy, mert volt olyan dolgozóm, aki az Erőműnél dolgozott, és ott lakott már a városba, 
hogy el kellett menni a gémeskúthoz, ami egy kilométerre volt, és onnat vitték a vizet. Akkor volt olyan, hogy 
amikor begyöttek, olyan füstszag volt, hogy alig lehetett elviselni. Hát ők begyújtották a kályhájukba, de olyan 
szél fújt, hogy visszaverte a füstöt, a végén el kellett, ki kellett oltani, tehát olyan rossz körülmények között voltak, 
hogy az se volt jobb körülmény, mint az enyém. Tehát ilyen szempontból azért nem nagyon vágytam én ezekre a 
modern épületekre. Hát később aztán egész másképp alakult…” Interjú O. Mihállyal. Tiszapalkonya, 2011. 
július 26.– 2011. szeptember 5. 42–44. Idézet: 43. 
501 MNL BAZML XXIII. 986/b. 3. d. 1961. évi lakásépítési kérdőív; Használatbavételi engedély. 
502 Interjú O. Mihállyal. Tiszapalkonya, 2011. július 26.– 2011. szeptember 5. 44. 
503 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 32. 
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jelentek meg a vállalati munkatársak, beosztottak.504 „[N]agyon sok jó emberem volt, úgyhogy 

a falrakásnál előfordult, hogy harminc ember is volt. Nem is szóltam, csak felinek körülbelül. 

De olyan is volt sok, aki jött, hogy: »Nem is szóltál, hát nincs rám szükség? Itt maradok.«” 

Kisebb munkákat gyakran bevállaltak szombat délutánra, vasárnapra, mivel sokuk 

lakáskiutalásra várva családjától távol élt, de csapatostól jöttek a műszerésztanulók is, kiknek 

felesége biztosított ellátást. A visszasegítés esetükben minden bizonnyal kevésbé egzakt 

módon (azaz pl. házépítésben) fejeződött ki, a főnök lekötelezettsége azonban rövid és hosszú 

távú előnyökkel is együtt járhatott. Erre utalhat – bár a munkahelyi függőség itt nem játszott 

szerepet – például az a megjegyzése, miszerint az építkezés tervdokumentációját készítő 

távoli rokon fia később nála volt műszerésztanuló: „Hát ilyen te is segítesz, én is segítek.” 

Elbeszélésében a beosztottjai által szívesen megsegített „jó főnök” mellett a pozíciójával járó 

lehetőségeket hasznosító vezető is megjelenik, aki kapcsolatai révén el tudta intézni, hogy a 

kétvagonnyi bodrogkeresztúri faragott követ a vasút az Erőmű iparvágányát használva a 

faluhoz közelebb szállítsa.505 Felesége az építkezéssel járó fáradalmakat, az adósság 

fizetésével járó takarékoskodást, a ház fenntartására fordított magasabb rezsiköltséget a 

rendszer igazságtalanságaként élte meg azokkal a kollégáival, vagy épp a húgával szemben, 

akik bár hosszasan várakoztak a kiutalásra, „[d]e hát szinte ingyen beleültek a lakásba.”506 

A lakásépítés folyamata nem zárult le a beköltözéssel, hiszen – egyénenként 

különböző ütemben és mértékben – a ház karbantartása, renoválása, modernizálása (pl. 

kerítés, fürdőszoba építése, parkettázás, központi fűtés, víz, gáz bevezetése), melléképületek 

felhúzása (pl. fészer, ól, garázs, műhely) folyamatos anyagi ráfordítást igényelt. 

 

V. 4. A fogyasztói magatartás változása 

 

Valuch Tibor kutatásai szerint a magyar háztartások többségében a legjellemzőbb 

tartós fogyasztási cikkek az ötvenes évek második feléig a bútor, a kerékpár, a kályhák és a 

hagyományos tűzhelyek, valamint a motorkerékpár és a rádió voltak. A hatvanas években az 

elektromos háztartási gépek (mosógép, centrifuga, hűtőszekrény és televízió), a hetvenes 

években pedig a személygépkocsi vásárlása lett meghatározó.507 Az interjúalanyok 

tapasztalata alapvetően egybevág a fenti beszerzési sorrenddel. E relatíve nagyobb értéket 

képviselő eszközök megvételekor hasonló stratégiát alkalmaztak, mint a házvásárlásnál. A 

                                                 
504 A házépítő kalákákról a korszakban lásd: SÍK E. 1988. 88–117. 
505 Interjú O. Mihállyal. Tiszapalkonya, 2011. július 26.– 2011. szeptember 5. 44–46. 
506 Interjú O. Mihállyal és O. Mihálynéval. Tiszapalkonya, 2011. február 7. 32. 
507 VALUCH T. 2006. 217. 
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kölcsönnel szembeni tartózkodás miatt a kuporgatás, rakosgatás, gyűjtögetés általánossága 

volt jellemző. A részletfizetés lehetőségét eleinte kevesen vették igénybe, P. Andrásné viszont 

már az ötvenes évek közepén ily módon jutott hozzá első kerékpárjához. Elbeszélésében 

kiemelte, hogy milyen nehéz és fárasztó volt a bejárás Oszlárról az Erőmű boltjába, hiszen 

minden reggel hat órára kellett mennie. A főnöke azoknak az alkalmazottaknak, akiknek 

munkájára hosszabb távon is számított, kerékpárt rendelt, melynek részleteit a fizetésükből 

fogta le. Visszaemlékezése szerint a 300 Ft-os fizetéséből havonta 100 Ft fizetett a 960 Ft-os 

kerékpárért, mely egyáltalán nem tűnt megterhelőnek számára. Később, már házaspárként, 

szobabútorokat is részletre vették.508 A tiszakeszi asszonyok közül többen is ahhoz az 

időszakhoz kötik anyagi lehetőségeik bővülését, amikor elkezdtek a cipőgyárban dolgozni. A 

legtöbben első bútorukat hozományként kapták szüleiktől, ezt a szokást többen követték 

gyermekeikkel kapcsolatban is. B. Jánosné legidősebb lánya (hálószoba) bútorának 

vásárlásakor – még a házépítéskor bevált hagyományos eszközöket alkalmazva – 10 malacot 

hízlalt az év során férjével, s egymás után adták le azokat Mezőcsáton. A bútort Miskolcon 

rendelték meg, s a malac leadását úgy időzítették, hogy annak az árából fizethessenek.509 

Harmadik lányának bútorvásárlása arra az időre esett, amikor már a cipőgyárban dolgozott, 

azt már OTP részletre vette. Ezt az időszakot úgy ábrázolta, hogy a háztartás számára ekkor 

tudott több eszközt megvenni (lásd a korábbi fejezetet), s több esetben élt is a részletvásárlás 

lehetőségével.510 S. Péterné lányai nyomásának engedve vásárolta a család első televízióját 

részletre, mellyel kapcsolatban nyugtalanító hatását emelte ki: „Azt is alig vártam, hogy 

leteljen, de én, ha vettem, összegyűjtöttem, ahogy tudtam, de én kölcsön nem vettem soha.”511 

J. Andorné és férje első közös bútorukat szintén részletre vették Mezőcsáton. Bár volt 

megtakarításuk, azt kisfia betegsége miatt a várható kórházi ápolásra, s a vele járó kiadásokra 

tették félre.512 

A pénz beosztása, a takarékoskodás a paraszti mentalitás alapvető eleme. B. Jánosné 

visszaemlékezése szerint a spórolás képességét már gyermekkorában elsajátította: „Hogy 

hogy kell a pénzzel bánni. Keservesen kerestem mindég, de nem is hánytam el soha, hogy no 

ezt vagy azt vegyek. Szóval mindég megfontoltan vettem, hogy mindég. Mindég csak azt, ami 

nagyon fontos vót.”513 S. Péterné a téeszben eltöltött időszakot a pénztelenséggel, az 

önellátással és a fogyasztás szigorú visszafogásával társította. „Hát a téeszbe is dógozgattunk, 

                                                 
508 Interjú P. Andrással és P. Andrásnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 8. 7–8., 23. 
509 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 11. 22–24. 
510 Uo. 26–27. 
511 Interjú S. Péternével. Tiszakeszi, 2011. február 11. 19. 
512 Interjú J. Andornéval. Tiszakeszi, 2011. február 12. 40–42. 
513 Interjú B. Jánosnéval. Tiszakeszi, 2011. február 11. 18. 
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de munkaegységet adtak. Osztan hát majd adtak rá valamennyi pénzt, év végin. Hát évközbe is 

löktek valamennyit, úgyhogy, de hát nekünk is vót tehén, tej vót, meg tejtermék, úgyhogy 

kevesért mentünk a bótba, nem úgy, mint most, mindenért.”514 A kevés, rendszeresebben 

megvásárolt dolgok egyikeként a ruhának való méteres anyagot, kabátot említette. 

Emlékezetében az ötvenes évek és a téesz-világ fogyasztási szempontból összemosódik, 

melyben az önellátás hangsúlyos szerepet kap. A cipőgyári munkásként, 1970 körül vásárolt 

mosógép beszerzését a hivatalos diskurzusnak megfelelően ábrázolta: „mán később hoztak 

mosógépet, mán amikor nyőtt az életszínvonal, igaz-e, mikor mán dógozgattak az 

emberek.”515 Viszonylag alacsony szinten tartott fogyasztási szükségletei hozzájárulhattak 

ahhoz, hogy kevésbé érintette érzékenyen a korszakra jellemző áruhiány. A hiányt olyan 

jelenségként ábrázolta, ami alatta maradt az ingerküszöbének, s ha nem volt valami, 

egyszerűen elhalasztotta a vásárlást vagy mással helyettesítette. A fürdőszoba építésekor 

például kevés lett a csempéjük, s nem tudták azt helyben pótolni. Két hónap múlva egyik 

Pesten dolgozó rokonuk hozott csempét: „nem olyat, de hát felraktuk, azt az volt. Ebbűl 

probléma nem volt.”516 A pénzhiánnyal összevetve általában kevesen tettek említést az 

áruhiányról, ha igen, akkor elsősorban a háború, cserevilág idejére, illetve az ötvenes évekre 

utaltak. E. Ferencné a beszolgáltatás kapcsán Tiszakesziben fellépő tojáshiányt, valamint a 

gyermekruha beszerzésének nehézségeit említette. V. Balázsné a család számára elégtelen 

búzamennyiséget, s kenyérhiányt a frissen megalakult téeszhez kötötte, ahonnan emiatt 

édesapja kénytelen volt kilépni, s Miskolcon munkát vállalni. Visszaemlékezése szerint 

ezután szüleinek már mindkét településen lehetősége volt a sorban állásra.517 A palkonyai O. 

Mihály például az ötvenes évek elején katonai szolgálata egy részét Pesten töltötte. Emlékei 

szerint a hentesüzletben csak disznófejet, préselt zsírt, olajat lehetett kapni, miközben a 

plakátokon különféle hentesárukat hirdettek. Felesége – talán férje korábbi mondataira is 

reagálva – a hatvanas évekkel kapcsolatban ironikusan emlegette, ahogy régi felettese, a város 

                                                 
514 Interjú S. Péternével. Tiszakeszi, 2011. február 11. 5. 
515 Uo. 8. 
516 Uo. 21. 
517 A Tiszakesziben 1957-ben a vb. ülésen szóvá tették a kenyérellátás hiányosságait. A minőségi kifogások 
szerint a kenyér „ehetetlen, savanyú és szalonnás, sőt gyakran homokkal kevert”, így gyakran kénytelenek 
Mezőcsátról megvenni a jobb minőségű kenyeret. A kenyérsütést otthon végzők sem jártak sokkal jobban, 
ugyanis az utóbbi napokban a mezőcsáti malomban őrölt lisztet nagyon homokosnak találták, s kénytelenek 
voltak a mezőkövesdi vagy hejőbábai malmot felkeresni. MNL BAZML XXIII. 1043/a. 1. d. Vb. ülési 
jegyzőkönyvek, 6/1957. 1961 nyarán a honvédség (utászok) gyakorlatot tartott Tiszakesziben, amit a lakosság 
háborús készülődésként értékelt, s megkezdte a liszt, cukor, só, fűszer, rizs nagymértékű felvásárlását. A 
tanácsülésen elhangzott, hogy megnyugtatásuk érdekében tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy csupán 
gyakorlat zajlott a községben, míg a földművesszövetkezet ügyvezetője arról biztosította a tanácsot, hogy a 
település úgy élelmiszerrel, mint textillel, valamint egyéb háztartási cikkekkel ellátott. Uo. Tanácsülési 
jegyzőkönyv, 8/1961, 9/1961. 
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új üzletsori boltjának vezetője az újságból idézve kijelentette, hogy a tőkehalmáj a hiánycikk. 

„És én annyira nevettem, tudod, hogy ez, hát ez a szegénység?” Az üzletsori boltot olyan 

helyként ábrázolta, ahol ekkor már minden volt (régi főnöke széleskörű ismeretsége miatt), a 

tőkehalmáj pedig a felesleges, nélkülözhető luxust képviselte.518 

A palkonyai K. Istvánné úgy ábrázolta magát, mint aki megteremtette annak 

lehetőségét, hogy hamar megvásárolja az új fogyasztási javakat. A kölcsönnel szembeni 

elutasítását többször is kifejtette, s erényként jelenítette meg, hogy soha nem kért senkitől. 

Közgazdász unokájának is igyekezett átadni bölcsességét, hogy „előre” semmit se vegyen, 

csak ha megvan rá a pénze. „Kölcsön soha! Mer mindég az van előtted, hogy tartozol... hát 

hogyha te tartozol valakinek, akkor nincs semmid! Mert adós vagy.” Miközben igyekezett 

mihamarabb beszerezni a vágyott, presztízsszereppel is bíró tárgyakat, önmagával szemben 

szigorú mértékletesség, takarékosság jellemezte. Hangsúlyozta, hogy mindig volt mit ennie, 

nem éhezett, hiszen tartott aprólékot, hízót, de a nyalánkságok már a felesleges pénzkiadást 

testesítették meg számára: „Én nem cukroztam el magam.” Ezt a kijelentést azzal igazolta, 

hogy Balaton szeleten kívül nem is vett még soha egyéb csokit. A számára értékkel bíró 

tárgyakra azonban nem sajnálta a pénzt. Ilyen volt például az étkészlet, amit nemcsak fia 

házasságkötésére, hanem az unokák számára is idejekorán megvásárolt. Egyfajta fiaskóként 

értékelte, és suttogva közölte, hogy az unokák azonban nem vitték el, mert nem kellett 

nekik.519 A személyes fogyasztási tárgyakon túl identitásában a református gyülekezet részére 

családja által tett adományok is kiemelt jelentőséggel bírtak, hiszen 1982-ben 60 ezer Ft-tal 

járultak hozzá a parókia építéséhez, 1989-ben pedig üvegcsillárt vettek a templomba.520 

                                                 
518 A hiány megjelenéséről az életút-elbeszélésekben lásd: VASPÁL V. 2009. 50–54. 
519 Interjú K. Istvánnéval. Tiszapalkonya, 2011. február 6. 45. 
520 Uo. 18–21. 
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VI. KORTÁRS NARRATÍV FORRÁSOK 1. – EGY PARASZTI „ÖNÉLETRAJZ” A 

SZOCIALIZMUSBÓL 

 

István Jánosné – önmeghatározása alapján népdalénekes, idős nótafa – hetvenöt 

évesen kezdett hozzá rendhagyó önéletrajza megírásához. Rendhagyó, de nem élete 

elképesztő fordulatossága okán, hanem azért, mert az életpálya eseményeit erőteljesen 

szelektálva rengeteg fehér foltot tartalmazó, mozaikos életút kerekedik csak ki elbeszéléséből, 

melyben leginkább a propagandisztikus elemekkel sűrűn átszőtt, életszemléletének és 

életmódjának szocialista vonásait megvilágító leírások válnak hangsúlyossá. 

A szerző Sajószögeden, a későbbi Leninváros szomszédságában született hat holdas 

kisparaszti család gyermekeként 1900-ban. Testvérei számáról nem tudni biztosat, kezdetben 

csak két lánytestvérét nevezi meg, akik summás munkára jártak, és öccsét említi, majd írása 

vége felé egy Amerikába kivándorolt bátyról is tájékoztatást ad. Az önéletrajz írója tizenkét 

évesen már napszámba járt, tizenöt évesen – édesapja halála után – ráhárult földjük szántása, 

vetése is. 1919-ben férjhez ment egy utcabeli fiatalemberhez, aki nevét Stefánról 1935-ben 

magyarosította Istvánra. Két fiuk született, közülük a fiatalabb első osztályos korában 

meghalt. Fiatal házasként, rendőr férje szolgálati helyeinek megfelelően előbb Debrecenben, 

majd 1932-től Budapesten éltek évtizedekig. Férje szolgálati körzete az akkori Ferenc József-

híd pesti oldalán terült el, otthonuk a közeli Tűzoltó utcában volt. Férje rendőri fizetését 

István Jánosné varrással egészítette ki: egy vásári árusnak varrt férfiingeket húsz fillérért, fia 

pedig már gimnazistaként előteremtette magának a zsebpénzt iskolatársai korrepetálásával. 

Bár öccse orvosi tanulmányai idején hat évig együtt élt a családdal Pesten, anyagi helyzetüket 

nem tekinthetjük rossznak, mert mint némi keserűséggel vegyes büszkeséggel írta, fia 

tanulmányaihoz ösztöndíjat rendőr apja fizetése miatt nem kapott. Az anyagi függetlenség 

benyomását erősítette ama megjegyzésével is, miszerint fia a műszaki egyetemre való 

felvételizéskor „fel volt úgy öltözve” mint az ugyanakkor vizsgázó báró, képviselő vagy 

gyáros fiai. Kapcsolata férjével viszont rögtön Pestre kerülésükkor megromlott, mert az 

viszonyt kezdett egy tizenöt éves lánnyal. A csábító fiatal lányt – némileg igazodva a faluról 

felkerült lányok erkölcstelenségével kapcsolatos korabeli sztereotípiákhoz521 – igazi romlott 

nőként ábrázolja, olyanként aki tizenöt évesen már terhes, és aki a férjével való 

megismerkedése után is fenntartja kapcsolatát korábbi udvarlójával, gyermekét pedig titokban 

megszülve falun helyezi el, majd tettlegességig fajuló vitákban próbálja „meggyőzni” István 

                                                 
521 A nagyvárosba bevándorló falusi lányokat sújtó sztereotípiákkal kapcsolatban lásd: GYÁNI G. 1997b. és TÓTH 
E. Zs. 2007. 28–29. 
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Jánosnét arról, hogy beleegyezzen a válásba.  István Jánosné, mint írja tudomásul vette, hogy 

„a családi élet meg szakadt közötünk”, mégsem volt hajlandó elválni hosszú évekig, egészen 

1955-ig. Ekkor már megnősült fia családjával élt, s hosszú kórházi kezelése után a 

Kézműipari Vállalat bedolgozójaként vállalt munkát. Végül 1959-ben elvált asszonyként tért 

vissza szülőfalujába, ahol házhelyet kapott, rokoni segítséggel házat épített, s belépett a 

téeszbe. Fiát úgy ábrázolja, mint aki sikeres karriert futott be, hiszen az 1970-es években a 

Külkereskedelmi Minisztérium alkalmazottjaként számtalan külföldi kiküldetésen vett részt, 

mint mérnök. István Jánosnét élete vége felé egyedülálló nyugdíjasként gondozták a 

sajószögedi, leninvárosi, majd miskolci öregek napközi otthonában. 

Mivel István Jánosné egyaránt megtapasztalta a falusi és a városi életet is, nem 

tekinthető egyértelműen sem a paraszti, sem a városi életforma képviselőjének. A paraszti 

önéletírás bizonyos műfaji, tartalmi sajátosságainak megtartása a tradicionális paraszti 

kultúrához köti a szerzőt, ugyanakkor idős kora újszerű élményei (téeszkirándulásai, 

gyógyfürdőzései), azok értékelése részben elkülönítik falusi kortársai életfelfogásától. 

Munkáján keresztül lehetőség nyílik a falu-város, illetve a háború előtti és a szocialista 

rendszer keretei közötti életformaváltás bizonyos aspektusainak feltárására. 

 

VI. 1. Az alkotás folyamata 

 

  A paraszti írásbeliség 19. századi kibontakozása során a legelterjedtebb írásművek a 

„krónikák” és a „számadáskönyvek” voltak, előbbiben együttesen fejtették ki az egyéni-

családi és a faluközösségi életre vonatkozó dolgokat, az utóbbi elsősorban a gazdálkodással 

kapcsolatos feljegyzéseket tartalmazta. Az első világháború hatására tömeges- méreteket 

öltött a parasztok íráskedve, rendszeres levelezés indult a katonák és hozzátartozóik között, 

sokan naplókban rögzítették frontélményeiket, egyre többen ragadtak tollat élettörténetük 

megírásához, „ráébredve saját fontosságuk tudatára”.522 

Az elsősorban idős férfiak, majd egyre gyarapodó számban nők megírta önéletírások 

műfaji jellemzőinek összegzését már elvégezték a folklorisztikai vizsgálatok.523 

Megállapításaik egy része nyilván nemcsak a paraszti önéletírásokra lehet igaz, de ilyen 

összeállításban mégis egy sajátosan elkülönülő változatát adják a műfajnak. A hétköznapi élet 

sorsfordulói – leginkább az életkor változása – alapján epizódokba, majd ciklusokba rendezett 

szövegek a személyes élmények mellett a másokkal megesett igaz történeteknek is helyet 

                                                 
522 MOHAY T. 2000. 765–766. 
523 KÜLLŐS I. 1988. 251–256., MANGA J. 1974. 
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adnak. Az írás indítékai igen változatosak lehetnek, az idegenek érdeklődése mellett 

lehetséges ok a példaadás, a panasz, vagy az ún. spontán módon megszületett önéletírásoknál 

a lelki kényszer, az önigazolás szükségessége késztethette írásra a szerzőt. Tartalmukra nézve 

jellemző vonás, hogy a férfiak szívesen írnak a katonaságról vagy a háborús élményeikről, a 

nőknél pedig inkább az érzelmi élet áll a középpontban. Az önéletrajzok szerzőit elsősorban a 

régmúlt és a múlt foglalkoztatja, a jelennek kevés figyelmet szentelnek. A paraszti 

önéletírások nyelve alapvetően az élőbeszéd sajátosságaihoz igazodik, a központozás nélküli 

mondatok felolvasva nyerik el igazán hangsúlyaikat. A folklorisztikai, irodalmi vizsgálatok 

eldöntetlen kérdése, hogy vajon művészi alkotásnak tekinthetők-e a népi önéletírások. Szávai 

János olyan „naiv mestereknek” tekinti őket, akiknek írásai elsősorban dokumentum értékűek, 

de az összegzés, a távlatok és a koncepció hiánya miatt „az irodalmon innen maradnak”.524 

István Jánosné alkotása egyértelműen ez utóbbi kategóriába sorolható, gyakorlatlan 

elbeszélőként fog hozzá írásához 1975 karácsonyán, befejezésének pontos időpontja nem 

állapítható meg, az utolsó bejegyzett dátum 1978 májusa. Összesen öt füzetbe vezette írását, 

egy A4-es méretű vonalas spirál-, valamint négy A5-ös méretű vonalas füzetbe. Az első 

füzetnek az Önéletrajzi napló525, a többi füzetnek az Önéletrajz526 címet adta, nyitó 

mondatában mégis naplónak nevezi írását. Műfajilag valóban nehezen behatárolható művel 

van dolgunk, hiszen élettörténete mellett, abba beékelve az írás időpontjához közeli 

eseményekről, a jelenről is megemlékezik.527 

Írása a paraszti önéletrajzok zöméhez hasonlóan egy külső személy ösztönzésére, 

esetében Lajos Árpád néprajzkutató felkérésére született, melyet rögtön a kezdő mondatban 

megvall: „A kórházban írom le ezt a naplót Lajos Árpád nótagyűjtő kérésére”. A 

későbbiekben is szükségesnek tartja ennek tudatosítását: „Lajos Árpád arra kért, hogy mindig 

írja le a napi megtörtént eseteket”, később így fogalmaz „arra kért, hogy írja le amit 

érdekesnek tart vagyis tanúlságos”.528 Az életrajzíró parasztok, miként István Jánosné is, a 

paraszti élettől korábban idegen lépésre szánták el magukat: nyilvános és tudatos számvetést 

készítettek, amire korábban nem volt példa sem a krónikaíróknál, sem a levél- vagy 

                                                 
524 SZÁVAI J. 1978. 207–215. 
525 István Jánosné: Önéletrajzi napló. Herman Ottó Múzeum, Néprajzi Adattár, 3339. (A továbbiakban: HOM  
NA, 3339.) 
526 István Jánosné: Önéletrajz. Herman Ottó Múzeum, Néprajzi Adattár, 3554, 1–4. (A továbbiakban: HOM NA 
3554, 1–4. füz.) 
527 Naplószerű bejegyzései az élettörténeti narratívát időnként megszakító összegzések az elmúlt hónapok 
számára fontos eseményeiről. 
528 HOM NA 3339. 1. és HOM NA 3554, 1. füz. 39. és 3. füz. 11. (István Jánosné nem látta el oldalszámokkal a 
füzetek lapjait, ezért azokat utólag, a könnyebb kezelhetőség érdekében beszámoztam.) 
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naplóíróknál.529 Küllős Imola húsz női önéletírás vizsgálata kapcsán vonta le azt a 

következtetést, miszerint elsősorban a nők nem tudnak mit kezdeni meghosszabbodott 

életidejükkel: „szinte szégyenlik, hogy még élnek, noha dolgozni már nem képesek, s 

eltartásra szorulnak. Az írás vagy egyéb »közszereplés« (pl. a néprajzi adatközlés) visszaadja 

önbecsülésüket, s kicsit megnöveli »értéküket« szűkebb környezetük szemében.”.530 István 

Jánosné többször szerepelt a rádió népzenei műsoraiban, melyről nem egyszer vall büszkén 

(„Én a falusi mezítlábas kisgyerek a rádióba énekelek”)531, a falu közössége részéről is 

többnyire elismerést tapasztal, a falusi átlagtól minden bizonnyal világlátásával is kitűnik532. 

Ezek az érdemei mégsem tűnnek számára elég érvnek önéletírása elkészítéséhez, talán ezért is 

kerül többször hangsúlyozásra a felhatalmazásként értékelt felkérés. 

A néprajzkutató érdeklődése kezdetben minden bizonnyal a közösségéből 500 darabos 

nótarepertoárja révén kiemelkedő egyén felé irányult – ennek árulkodó jele, hogy a kutatót 

István Jánosné a muzeológus mellett nótagyűjtőnek is nevezi –, a kapcsolat idővel a készséges 

„adatközlő” írásra serkentésével folytatódott. A korszakban egyáltalán nem volt ritka az efféle 

önéletírásra buzdító felkérés, felhívás, hiszen az önkéntes néprajzi gyűjtések, a honismereti 

mozgalom és a számos fővárosi, valamint vidéki múzeum pályázati felhívása sok paraszt vagy 

munkás önéletírás megszületésének vált apropójává. Az írást gyűjtési útmutatók, kérdőívek 

kibocsátásával kívánták elősegíteni.533 Különösen a nyomtatásban megjelent önéletírások 

viselték magukon a szerkesztők kézjegyét, hiszen nyelvi, stiláris és szerkezeti módosításon, 

„javításon” estek át. Dömötör Bea egyfajta hatalmi pozíció megnyilvánulásaként értelmezi a 

kutatók által rendszeresen alkalmazott, a kiadott önéletírások elő-, utószavaiban feltárt 

szerkesztői elvek létezését, melyben egyfelől felvállalják a leghitelesebb értelmező szerepét, 

másfelől viszont tagadják, hogy a szövegek tudatos poétikai, szerkesztési eljárások 

eredményei.: „fontos tisztában lenni azzal, mennyire természetes és emiatt észrevétlen az a 

                                                 
529 MOHAY T. 2000. 767. 
530 KÜLLŐS I. 2000. 158–159. 
531 HOM NA 3554, 1. füz. 35. 
532 Sajószöged frissen megjelent helytörténeti monográfiájában a falu 20. századi életében jelentős szerepet 
játszó, „híres” személyek (például különböző mesteremberek) között nem szerepel István Jánosné. OKVÁTH I. 
2007. 
533 A Honismeret folyóiratban közölt gyűjtési útmutató a paraszt önéletrajz legfontosabb elméleti és technikai 
követelményei között említi meg például a következőket: a paraszt önéletrajz legyen emberközpontú; legyen 
történeti és néprajzi hitelű; szépítgetéstől mentes, őszinte írás legyen; tárgyilagosan érzelemgazdag, de nem 
érzelgős; egyént, karaktert kell formálnia, de a családban, a társadalomban elhelyezve; a leírások legyenek olyan 
pontosak és részletezők, hogy a tárgyban járatlan olvasó is megértse; legyen jól olvashatóan leírva; a szöveget 
igyekezzenek írásjelekkel: vesszőkkel, pontokkal, felkiáltójelekkel, kérdőjelekkel stb. könnyen érthető 
mondatokra elkülöníteni; az életrajz értékét fokozza, ha saját rajzokkal megmagyaráz egy-egy eszközt, épületet, 
családi ünnepet, családfát stb.; korabeli fényképpel vagy mai fotókkal is illusztrálhatja. SZENTI T. 1979. 64. 
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hatalmi viszony, mely a népi önéletírások és az azokat a leginkább magáénak valló tudomány, 

a néprajz között fennállt, és sok tekintetben fennáll ma is.”.534 

Kevésbé egyértelműen, de a kiadatlan önéletírások is magukon viselik a néprajzkutató 

kézjegyét. Lajos Árpád, a tanult, művelt kutató véleménye, útmutatása István Jánosné 

számára is követendő mintaként, mérceként szolgált. Lajos Árpád halálakor szomorúsága 

mellett bizonytalanságait is megfogalmazza írásával kapcsolatban, melyre jóváhagyást várna 

a kutatótól: „…október 10-én vártam, hogy eljön hozzám, nótákat fel venni és a naplót 

megnézni, hogy miket írjak, de már nem jöhetett el”.535 Írását a kutató halála után is folytatja, 

de nem bízik magában eléggé, az elvárt szabályoknak mindenképpen szeretne megfelelni, 

olyannyira, hogy levelet ír a megyei múzeum egy másik muzeológusának (egyben 

megköszönve benne az írásáért kapott összeget is): „István Jánosné idős nótafa, megkaptam a 

200 forintot hálásan köszönöm, életemben talán ennek örültem a legjobban hogy el olvasák az 

én írásom. Az öreg beteg kezemmel és fejemmel még most is ember értékes túdok leni, már 

megdtem (megkezdtem?) az írást de nagyon szépen kérem írja meg egy levélbe hogy írjak e 

még? És jól túdom e kífejezni magam? mert én örömmel írok, de csak az igazat írom meg úgy 

a múltból, mint a jelenből írok.”. Ugyanebben a hónapban, miskolci kórházi kezelésének ideje 

alatt személyesen is felkeresi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Herman Ottó Múzeumot, 

hogy engedélyt kérjen tematikai újítására. „…elmentem a Múzeumba megkeresni a V. Gy.-t, 

és meg köszőnyem a 300 forintot amit az írásomért küldöt, de nem találtam meg mert vidéken 

volt, de beszéltem egy munkatársával, kérdeztem hogy valásról írhatok?, igen írjon 

nyugodtan, így most már a valásról fogok írni”.536 A néprajzi gyűjtés hatása kevésbé direkt 

formában is megmutatkozik a szövegben, hiszen különösen a lakodalmakról hosszasan, 

aprólékosan ír, lakodalmas verseket közöl, mintha újra adatközlést folytatna, sőt kórházi 

tartózkodása alatt egy cserépváraljai asszonytól a feléjük szokásos lakodalmak iránt 

érdeklődik, végül már a kutatói elemzés lehetőségét is szem előtt tartva így folytatja: „Még 

egy lagzit leírok 1913-ból összehasonlításért.”537 

Az önkifejezés e formáját korábban nem gyakorló személyként az írás folyamata 

közben szembesült azzal, hogy milyen nehéz összefoglalni egy élet történetét. A kézenfekvő 

kronológiai rendet, talán mert egyszerre akart naplót és önéletrajzot is írni, nem sikerült 

megtartania. A lineáris elbeszélő ív megbicsaklik, koncepció hiányában nem csupán tördeltté, 

ciklusossá, hanem részben ciklikussá válik a szöveg. Életének bizonyos epizódjai, melyek 

                                                 
534 DÖMÖTÖR B. 2007. 76–77. 
535 HOM  NA, 3339. 29. 
536 HOM NA 3554, 1. füz. 12. 
537 HOM NA 3554, 2. füz. 14. 
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személyes sorsához kapcsolódnak (pl. öccse és fia felnevelése, taníttatásuk; megcsalatása, 

majd válása fájdalmas története) többször is előkerülnek a szöveg folyamán, néha egyszerű 

ismétlésként, néha újabb részleteket árulva el az adott témáról. A múlttal való szembenézés, s 

egyben a kitárulkozás folyamata közben egyre mélyebb betekintést enged élete bizonyos 

eseményeibe, mintha írása közben barátkozna meg azzal a gondolattal, hogy őszintén vall 

életéről. A személyes sorsához szorosan nem kötődő, mások igaz történeteként tálalt 

események életismerete, -tapasztalata részeként, tanúságként leszűrve jelennek meg. A 

változatos tematika – családja és faluja krónikájával indít, majd fia életútjával folytatja, de 

kitér kirándulásaira, kórházi kezeléseire, férjével Pesten megromlott viszonyára, a háború 

borzalmaira, vallásos élményeire – néha azt az érzést kelti az olvasóban, hogy mindegy miről 

ír, csak teljenek a füzetek. Olykor címmel látja el az egyes epizódokat (pl. Krónika, 

Kirándúlások!, A Putnoki tudósasszony, Égi üzenet és jelenés), utólagos javításokat végez (pl. 

szavak betoldása, áthúzása), fontosnak vélt gondolatait bizonyos mondatok aláhúzásával, 

ismétlésével, költői kérdések szövegbe építésével nyomatékosítja. Időközben úgy tűnik 

megjött a kedve, önbizalma az íráshoz, hiszen emlékverset és novellát is ír életéről, sőt 

olvasói levélben szól hozzá egy újságcikkhez. 

 

VI. 2. „Hát ijen a Szoczializmus?” 

 

István Jánosné önéletírása a néprajzkutatói mellett egy másik elvárásnak, a szocialista 

nyilvánosságnak is maradéktalanul meg szeretne felelni. Ehhez még közvetlen útmutatásokra 

sincs szüksége, hiszen a médiából (elsősorban a rádióból, újságból, olykor pedig kórházi 

tartózkodása alatt a tévéből) kiforrott képet alkothatott magának a szocializmusról, annak 

elvárásairól. Szövegében visszatérően megemlíti a szocializmus számára pozitívnak tekintett 

vívmányait, melyek által jobbá vált az élet a háború előttihez képest. Nyelvi kifejezőkészsége, 

írói eszköztára a szöveg egészében szegényességet, naiv egyszerűséget mutat, szóhasználata, 

stiláris és retorikai megnyilvánulásai esetlegesek, ám a szocialista korszakkal kapcsolatban 

nagyon is tudatossá, szándékossá válik alkalmazásuk (pl. a „Hát ijen a Szoczializmus?” költői 

kérdést többször is a szövegbe építi mondanivalója hangsúlyozására). Az önéletírások 

művészi, irodalmi értékét szem előtt tartó kritikák már a szocialista korszakban is negatívan 

értékelték a publicisztikai közhelyek, propaganda ízű szólamok túlzott használatát.538 Veres 

                                                 
538 A Szabad Föld felszabadulási pályázatára beküldött önéletrajzok között szerepeltek a következő befejezések: 
„Minden, amit leírtam, megtörtént. Semmit sem tettem hozzá. Örökké éljen és virágozzon szocialista hazánk! 
Dicsőség és hála annak a népnek, aki felszabadította hazánkat a fasiszta uralom alól. Tisztelet a kormánynak és 
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Péter a parasztasszony-írók műveivel kapcsolatban kritikai észrevételként említette a 

következőt: „azok a gyengébb részei, ahol akár »irodalmi«, akár politikai beszüremkedést 

érzünk. Akár tanácsadóktól kapták ezeket az információkat, akár az olvasmányaikból szívták 

fel, mindenképpen ártanak az életdokumentumok hitelességének, még forradalom történeti 

szempontból is”.539 A rendszerváltással bekövetkezett szemléletváltás nyomán a felesleges 

sallangokkal megtűzdelt szövegek még inkább elveszítették értéküket a mai olvasó szemében. 

Felmerül a kérdés – azon túl, hogy az alkotók így próbáltak megfelelni a hivatalos 

közbeszédnek – elárulhatnak-e valamit ezek az önéletírások szerzőjük szocializmushoz való 

viszonyáról, szocializmusról kialakított képükről? 

Az olyan stilisztikai eszközzé lényegült ténymegállapításokhoz, mint a „megváltozott 

körülöttünk minden és csodálatos körülöttünk minden” vagy a „mostani boldog világ” 

szocializmussal való azonosítása (melyek István Jánosné szövegében rendszeresen 

felbukkannak) nehéznek tűnik bármilyen értelmezést hozzáfűzni. István Jánosné idős 

nyugdíjasként a „szocialista ember” életét csak korlátozott terepen képes megvalósítani, 

hiszen már sem a politika, sem a munka világában nem járatos. Így a szocialista élettel 

kapcsolatos példái elsősorban az életmód megváltozásával állnak összefüggésben. A 

megemlített történetek, megjegyzések arról árulkodnak, hogy mit tekintett ő az új rendhez 

köthetőnek, a bemutatott jelenségek a kiválasztás által további hangsúlyt kapnak. Emlékverse, 

mely a háború előtti és utáni világ következetes, mondhatni sablonos szembeállítására épül, 

már felvillant valamit a számára lényeges elemekből, a megváltozott életmódból. 

 

„1900 Jajj de régen volt, bene ifjúságom és a boldog gyerekkor 

Hiányosságokkal, és nélkülözésekkel, 

Szakadt ruhácskával, lábam meztelenségével, 

Este lábmosáskor súgtam anyám fülébe 

Én még éhes vagyok, egy kicsi kenyére, 

Anyám mondotta, csitt kedvesem a kenyérke már alszik 

Reggel ha felébrecz, nagyot fogol kapni 

Jajj de sokat sírtunk, a háborúk miatt. 

                                                                                                                                                         
társadalmunknak, hogy számunkra is megteremtette a jobb, szebb élet feltételeit és lehetőségét.” vagy 
„Községünk lakóinak magatartását Kádár János szavaival lehet jellemezni: Aki nincs ellenünk, velünk van. 
Ebben megnyugodhat kormányzatunk. Velük vagyunk. Dolgozunk, építjük Jövőnket, vele országunkat.” BAJOR 

NAGY E. 1978. 488., 505. Küllős Imola az önéletírásokkal kapcsolatban kiemeli, hogy a belső késztetésű 
szövegekből – szemben a pályázatokra küldött kéziratokkal – hiányzik az aktuálpolitikai szándékosság. KÜLLŐS 
I. 2000. 149. 
539 Veres Pétert idézi: HOPPÁL M. – KÜLLŐS I. 1972. 289–290. 
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Sok hős anyák, árvák, a hősök elvesztése miatt. 

Az elsőháború 1908 a Boszniai volt. 

A második 1914 a világ háború volt, 

A harmadik 1942 nem jó rá gondolni. 

Az utolsó, retenetes még megemlíteni. 

De aki túlélte jobb napokra viradt. 

Van múnkája kenyere, boldogan ihat. 

Decsak anyit ihat, hogy Autóját vezethese. 

Mert vigyázni kel, mindnyájunk egészségére, 

Eltűnt a világból a nádfedeles ház, 

Kastélyba lakúnk, ojan minta mesebeli kacsalábon forgó ház.”540 

 

István Jánosné az új rendszer egyik leglényegesebb elemének a fogyasztási 

lehetőségeinek megváltozását, bővülését tartja, mely összhangban áll a korszak hivatalos 

beszédmódjával, amelyben a párt és az állam mint a magasabb életszínvonal biztosítója került 

bemutatásra.541 A modern fogyasztási szokások, a városi minták átvétele az 1970-es évektől 

gyorsult fel a falvakban, melynek nyomán a gazdagság és a jómód tartalmának megítélése is 

megváltozott: „föld – állat – ház szerzésével szemben a ház, a kényelmi cikkek és a járművek 

szerzése, továbbá a szórakozás vált fő céllá”.542 

István Jánosné önéletírásában alapvető élményként vonul végig az élelmezés 

problémája: a gyerekkori hiánytól a felnőttkori szűkösségen át egyenes út vezet az öregkori 

bőségig. Ennek megfelelően sokat és részletesen ír a táplálkozásról, leginkább mennyiségi 

felsorolását adva az ételeknek, mely különösen az ínséges háborús esztendőkkel és a 

jegyrendszerrel áll éles kontrasztban (pl. egy dunántúli sváb faluban, Látrányban átvészelt 

háborús időszak végén megrakott batyuval tért vissza Budapestre, melynek tartalma „egy 

nagy kenyér egy kalács egy mákos és egy diós pejdli egy 5 kilós sonka 4 méter kolbász egy 

darab szalona két zacskó szárított tészta, egy zacskó szárított gomba, czukor és só”543). Élete 

egyik fénypontjaként, eltúlzott örömmel ábrázolja fia esetét, aki a csepeli gyár mérnökeként 

három munkatársával együtt látogatott el egy a gyár által patronált dunántúli téesz modern 

sertéstelepére. A telepről kéz alatt kaptak két darab nyolcvan kilós süldőt, majd autójukban 

                                                 
540 Emlékverse a megyei múzeum muzeológusának írt levelének hátoldalán szerepelt. 
541 A fogyasztás szocializmus kori jelentőségéről a munkásnők életút-elbeszélésében lásd: TÓTH E. Zs. 2007. 
128. 
542 Sárkány Mihály idézetének forrása: JÁVOR K. – MOLNÁR M. – SZABÓ P. – SÁRKÁNY M. 2000. 128. 
543 HOM NA 3554, 1. füz. 22. 
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„az egyiket a szerszám alá téve a másikat, az ülés alá elrejtve áthozták minden vizsgálás 

nélkül. Azt az örömet leírni nem tudom, mindenkinek vagyis egy fél sűdő aba retenetes 

hejzetbe, mijen öröm volt”.544 A „boldog” jelen felé közelítve, a faluban a téesz és a tanács 

által szervezett öregek- és nőnapi vacsorán, valamint a téesz-kirándulásokon még az önellátás 

terhe alól is mentesülve érzi meg igazán a szocializmus mindennapi életre gyakorolt jótékony 

hatását: „Győrbe ebédeltünk, három fogásos ebéd még egy szelet torta és négy személyes 

asztalra 1 liter fehér és 1 liter vörösbor hát ijen a Szoczializmus?”545 Sopronban „két szelet 

rántot hús rizsel és savanyú káposzta, és a két üvegbor” várja vacsorára, majd az úti 

élményektől elvarázsolva foglalja össze tapasztalatait: „hogy meg változott a világ, amikor én 

még gyerekkoromba, este lábmosáskor kértem édes anyám én még ojan éhes vagyok egy kis 

kenyére…Mostan meg énis megyek a fényes vendéglőkbe múlatni ebédelni vacsorázni, és 

húzák a fülembe a szépnótákat hát ijen a Szoczializmus?”546 

A táplálkozás mellett kiemelt helyet foglalnak el az útleírások is, hisz a szerző 

részletes beszámolót közöl több napos termelőszövetkezeti kirándulásairól, melyek Esztergom 

és Sopron környékére vezettek. Boldogkőváraljai üdüléséről, hajdúnánási 

gyógyfürdőzéséről547, sőt fia külföldi (holland, amerikai, orosz, kínai, afrikai, finn, olasz, 

svájci, görög és indiai) úti élményeiről is megpróbál képet adni az olvasónak 548. A turizmus, 

amit a látványosságok megtekintéseként is értelmezhetünk, jóval korlátozottabb formában 

ugyan, de nem volt ismeretlen felmenői körében sem: „Még volt egy emlékezetes év ha jól 

emlékszem 1867 amikor elindult az elsővonat, a nagyapám felrakta az összes gyerekeket a 

szekér aljába szalmával megtömte hogy ne ráza a gyerekeket, és el vitte Zsolczára meg nézni 

a vak lovat, ez az év a legemlékezetesebb a nagyszülők életébe”.549 Ennek fényében nem kis 

megütközéssel, az elmaradottság jelképeként említette egyik unokatestvérét, aki bár nyolcvan 

évet élt, de ez idő alatt nem látott vonatot. Az utazási eszközök bűvölete saját életében is 

folytatódott, amikor Debrecenben az 1920-as évek végén fiával megnézték a város első, 

ejtőernyős ugrással összekötött repülő bemutatóját. Az utazási eszközök használójaként a 

villamosutazásaival és egy vonatúttal kapcsolatos élményeit is szükségesnek tartotta 

feljegyezni, sőt a téesz-kirándulások fárasztó buszozásairól és a „Panorámás búsz”-ról is 

                                                 
544 HOM NA 3554, 2. füz. 25. 
545 HOM NA 3554, 1. füz. 4. 
546 HOM NA 3554, 1. füz. 6. 
547 Novellájában megemlítette, hogy a mezőkövesdi gyógyfürdőbe kétszer is elvitték a patronáló brigádtagok. 
548 Fia mérnöki munkája miatt utazhatott sokat külföldre. 
549 HOM  NA, 3339. 14. 
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megemlékezik: „ijen szép búszon csak szerelmeseknek jó utazni mert nagyon szorosan 

ültünk”.550 

Utazásai, üdülései közül a legalaposabb kifejtést a téesz-kirándulások kaptak. A 

sajószögedi téesz kezdetben nem jeleskedett e kirándulások megszervezésében, ám a Járási 

Tanács mezőgazdasági és művelődési osztályától kapott körlevél nyomán 1971-től 

rendszeresebbé vált a bel- és külföldi buszos utazások megtartása.551 Időnként nyugdíjasok, 

mint István Jánosné is vállalkoztak a két- vagy háromnapos, idegenvezetővel kísért útra. Úti 

beszámolójában a már említett vendéglőkön kívül a turistaszálló szokatlan, eddig nem 

tapasztalt sajátságairól, a megtanulandó viselkedési formákról is megemlékezik, mint például 

a hat férőhelyes, emeletes ágyakkal berendezett szobáról (melynek emeleti ágyára a szobába 

utolsóként érkező „hangosszavú vén asszony” sehogy sem akart felfeküdni), illetve a szoba 

elhagyásának mikéntjéről („reggel 8 órára az ágyneműt összekelet hajtogatni szépen és 

leszámolni”).552 Az idegenvezetővel megtekintett látványosságok közül a fertődi, nagycenki 

kastélyok, egy szovjet hősi emlékmű, az esztergomi bazilika, Máriabesnyő és a pannonhalmi 

apátság vésődött be emlékezetébe. Az idegenvezető által valószínűleg látványosságként, 

érdekességként (kulturális, építészeti emlékként) reprezentált templomok és a búcsújáróhely 

egészen máshogy értelmeződtek István Jánosné szemében. Az idős korában is templomba járó 

asszony vallásos identitása működésbe lépett a szakrális helyszíneken, s bámészkodó 

turistából egyszeriben a templom funkcionális használójává lépett elő: „az első útúnk a 

Bazilika volt, nem akartak be engedni mert mise volt, az Érsek tartotta, de én kértem hogy 

misére engedjenek be, katolikusok vagyúnk Leninváros melől jővűnk, beengedtek és 

énekeltük a mise éneket, és mise után pápai áldásba részesűltűnk.”.553 Az idegenvezető által a 

máriabesnyői búcsú eredetéhez fűzött történet kapcsán felidézi az általa ismert 

eredettörténetet, a gyerekkorában és a háború végén megtett zarándokutakat, valamint a 

                                                 
550 HOM NA 3554, 1. füz. 4. 
551 A BAZ Megyei Rónai Sándor Művelődési Központ által 1971-ben a termelőszövetkezetek kulturális 
tevékenységével kapcsolatban készített felmérésből kiderült, hogy a sajószögedi téesz 1970-ben semmilyen 
kirándulást nem szervezett. A Mezőcsáti Járási Tanács VB. Mezőgazdasági és Művelődésügyi osztályának 
körlevele nyomán már az év augusztusában két 44 férőhelyes buszt rendeltek a Volán Utazási Irodától egy napos 
kirándulásra, s a következő években már rendszeressé váltak a pár napos belföldi és külföldi (szlovákiai, 
romániai) kirándulások. MNL BAZML XXX. 1113. 9. d. 
552 Horváth Sándor az élmunkások üdültetése kapcsán hívja fel a figyelmet arra a jelenségre, hogy az üdülés 
ismeretlen tevékenység volt a beutalt munkások számára, s az üdülői kultúrfelelősökre hárult annak feladata, 
hogy megtanítsák nekik milyen módon tölthetik el szabadidejüket. A munkásokhoz hasonlóan – mint az előző 
fejezetben is láthattuk – a falusiak is egy számukra szokatlan világgal, gyakorlattal ismerkedtek meg a 
téeszkirándulások, üdülések során. HORVÁTH S. 2001. 
553 HOM NA 3554, 1. füz. 3. 
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hozzájuk kapcsolódó vallásos élményeit.554 Elbeszélése alapján úgy tűnik, hogy a hivatalos 

felfogástól eltérően a szocializmus és a vallásosság egyáltalán nem konfrontálódott 

világképében. 

Hajdúnánási gyógyfürdőzése idején a téesz nyaralójában szállt meg, s öltözékével is 

megpróbált lépést tartani a modern világ követelményeivel: „A fiamtól kaptam egy divatos 

egybeszabot fürdőruhát (nem bikini) egy fehérkék csíkos fürdőköpeny és egy műanyag 

papúcsot van hozzá egy divatos sárga fürdősapka, így én is ojan divatos vendég vagyok minta 

többi”555. Mottójaként is felfogható értékelése szerint: „haladni kel a koral, a divatal”556. 

A többször felbukkanó úti beszámolók nyilvánvalóan az utazásnak, mint élményalapú 

fogyasztásnak a megjelenésére utalnak István Jánosné életében. Talán nem olyan egyértelmű 

hozzáállás ez egy a hetvenes évei második felében járó idős, falusi asszonytól, ha párhuzamba 

állítjuk a falusi idősek korabeli mentalitásával,557 vagy akár az előző fejezetben olvasott 

példákkal, ahol az interjúalanyok minimum húsz évvel fiatalabb korosztályból kerültek ki. 

István Jánosné eltérő magatartására részben magyarázatként szolgálhat fia már 

megvalósítottnak tekintett mobilitása. 

Meghatározó élményként mutatta be az öregek napját és az időseket (is) patronáló 

gyári munkásokkal kapcsolatos érzéseit. Az öregek napját 1975 októberében558 már harmadik 

alkalommal rendezte meg közösen a tanács és a téesz („a TSz adot egy disznót, a Tanács a 

töbi hozá valót”), ahol vacsorára vendégül láttak 100 idős embert, majd együtt nótázgattak.559 

A nők napi ünnepségeket hasonlóan kedvező színben tünteti fel, ismerteti a kapott 

ajándékokat (három zsebkendő egy dobozban, 12 személyes abrosz, szekfű), sőt, az ünnepek 

minőségi javulását összefüggésbe hozza a sajószögedi és nemesbikki téeszek egyesülésével, 

az új elnök hatékonyabb ténykedésével. Az idősek és a nők családon belüli és tágabb 

közösségi szerepének kiemelése egyaránt lehetővé tette volna magánünnepként vagy 

közösségi ünnepként való megtartásukat, hasonlóan például az Anyák napjához, ám a Kádár-

korszak kezdeti időszakában ezek az állam által kezdeményezett jeles napok egyértelműen 

                                                 
554 A turizmus és vallás kapcsolatáról lásd: PUSZTAI B. 1998.; SÁNDOR I. 1998. Bár a szekularizáció hatására a 
zarándoklatok, búcsújáróhelyek látogatóinál folyamatosan veszít jelentőségéből a vallásos motiváció, Sándor 
Ildikó az ellentétes folyamatra is felhívja a figyelmet, amikor az 1960-as, 1970-es években a búcsújárást 
turistaútnak álcázták. SÁNDOR I. 1998. 25. 
555 HOM  NA, 3339. 25. 
556 HOM  NA, 3339. 26. 
557 A falusi idős generáció életével kapcsolatban lásd még: PALÁDI-KOVÁCS A. 1997. 171–172. 
558 Október elsejét 1991-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlés az idősek világnapjává. 
559 HOM  NA, 3339. 9., HOM NA 3554, 1. füz. 2.; HOM NA 3554, 2. füz. 27. 
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nyilvános ünneppé alakultak át.560 Ezt a fejleményt nem minden esetben értékelték pozitívan, 

hiszen a cél ezeknek az ünnepeknek a mindennapokba való beépítése lett volna, mely valós 

társadalmi igényeket elégít ki. „Nagymami nap, öregek napja. Szép, és jó, hogy a 

Vöröskereszt, az üzemek, a Nőtanácsok megünneplik. De lépjünk közelebb az egyes emberek 

szívéhez. A lőrinci iskolában már megtették: unokák köszöntötték a nagymamákat, és a 

nagypapákat is. És mennyivel sokszínűbb, mennyivel gazdagabb lenne az ünnep, ha 

beköszöntene az otthon falai közé is!”561 Az általános megítéléssel szemben István Jánosné 

számára ezek az ünnepek nem csupán pótlék szerepet játszottak, hanem tényleges elismerést, 

megbecsülést közvetítettek, kiemelt szerepet biztosítottak a rendszerben az idősek számára: 

„ilyet megértünk hogy az öregeket ünepeljük”.562 Bár általánosságban csekély jelentőséget 

tulajdonítanak az új állami ünnepeknek a falusi közösségben, melyek soha nem tudtak igazán 

meghonosodni, István Jánosné számára a vallásos ünnepekhez hasonló, mindennapokat tagoló 

szerepe is megfigyelhető, hiszen az évek múlásával csomópontokként visszatérően 

felbukkannak szövegében. 

István Jánosné a paternalista állam gondoskodását elégedetten veszi igénybe, számára 

nem az irányítottságot, a mindennapokba beavatkozást szimbolizálják ezek az újszerű 

fejlemények. Az idős, egyedülálló asszony magányosan éli hétköznapjait, nem véletlenül 

emeli ki önéletrajzában aláhúzással azt a megállapítást, miszerint „a Rádió az élet társam, 

reggel ébreszt és egész nap halgatom”.563 Miután fia és unokái Budapesten éltek, rendszeres 

látogatásukra nem számíthatott, a velük való kapcsolattartás felszínességére utalhat az 

önéletrajzi szövegben való megjelenésük, melyek leginkább az időnkénti ajándékozásokra, 

ritka kórházi látogatásokra, s fia rendszeresen küldött külföldi képeslapjaira szorítkoznak. 

Mindenestre a házkörüli, mindennapi teendőkben nem álltak rendelkezésre állandó 

segítségként, talán ezért is olyan nagy jelentőségű számára egy szocialista brigád patronálása. 

Önéletírásában különálló, megkomponált, kerek történetként kerül leírásra a patronáló brigád 

megjelenése – melyből nem hiányoznak kedvelt stíluselemei, a háború előtt élt nagyszülők és 

                                                 
560 A hatvanas években az egyházi és polgári ünnepek alternatívájaként bevezetett „korszerű” ünnepekről 
(például névadó, KISZ-esküvő, öregek napja, társadalmi temetés): KUNT G. 2007. 120–130.; PALOTAI B. 2002. 
Az ünnepek megrendezését forgatókönyvekkel is segítették: RÁCZ Z. 1970. 
561 Esti Hírlap, VIII. évf. 1963. október 12. 5. 
562 HOM NA 3554, 3. füz. 27. A 19. századot megelőző időszakot sokáig az „öregek aranykorának” tekintették a 
kutatók, ahol az időseket a családon belül magas presztízs illette meg (az idős gazda birtokolja a javakat, s ezen 
keresztül a családon belüli hatalmat is). A nem gazda öregeket azonban gyakran teherként kezelték a 
nagycsaládokban, akiknek ellátása, gondozása feleslegesen köti le a család munkaerejét, s az öregek maguk is 
így látták saját szerepüket. Elsősorban azokban a családokban, ahol a gazdaság nem volt képes nagyobb 
létszámú család eltartására drasztikus megoldások (például a tiszazugi arzénes gyilkosságok) is előfordultak. 
HORVÁTH Á. 1988. 7–11.; BALÁZS KOVÁCS S. 2004. 297–324. 
563 HOM  NA, 3339. 6. 
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saját öregségének összehasonlítása, a költői kérdés –, emellett pedig a „Pótvizsga a 75. 

névnapon. A szocializmus” címmel ötoldalas gépelt novellát is ír. Utóbbi egy kívülálló által 

erősen stilizált és szerkesztett kis történet, melyet egy kézzel írt kísérőlevél tanúsága szerint a 

központi megyei újságba – az Észak-Magyarországba – szánt, ott azonban azt javasolták, 

hogy a patronáló brigád gyárigazgatójának küldje el.564 A következő idézet e novellából 

származik. „A 75. nevem napján keresett egy fiatalasszony, kétszer is keresett míg megtalált. 

Sietve mondta: 

- Elfogad e minket Regina néni patronálónak, mert most lettünk Szocialista brigád. 

- Jajj kedvesem én nem tudom mit jelent az! 

- Azt jelenti, hogy ami munka van a ház körül azt mi megcsinálnánk, segítenénk mindent, de 

már szaladok a buszhoz, megyek munkába! 

- Jó csak gyertek! Pénteken várlak! 

Pénteken megjöttek öten. Én nagyon meglepődtem. Csak annyit tudtam mondani »Ez a 

Szocialista brigád?« 

- Igen, itt vagyunk, mit kell dolgozni? 

- Először is azt mondjátok meg, mit jelent a Szocialista brigád? Mit jelent a Szocializmus? 

A vezető adta meg a választ. 

Munkához fogtak. A nők mosogattak, söprögettek, kukoricát morzsoltak a férfiak a 

rózsalugas kerítést megcsinálták. 10 órára megjött a 20 q szén, azt közösen berakták, táncolva, 

mert nékem nótázni kellett. Így tanultam meg mi a Szocializmus.”565 

Az önéletírásban közölt változatban néhány eltérésen kívül – például ott Lenin 

születésnapján kopogtatnak az öregek otthonába, a patronálók között van egy falubelije is – 

megfogalmazza azt is, hogy miért fogadja szívesen a segítőket: „hasemit nem segítenek is 

csak látogasák meg, nyisák rám az ajtót és hozanak egy jó szót már az is jól esik az 

                                                 
564 Az önéletírásban nevesített Hámán Kató szocialista brigád sajtómegjelenése nem lett volna egyedi eset, 
hiszen a borsodi szocialista iparvárosok lapjában, a Borsodi Vegyészben rendszeresen közöltek tudósításokat a 
többszörösen kitüntetett brigádról. A TVK Lakkfesték- és Műgyantagyár bedörzsölő üzemében 1964-ben 
megalakult brigád a megjelent tudósítások alapján „tartalmas változatos brigádéletet él” (kirándulnak, politikai 
tájékozottságuk fejlesztése céljából „sajtó félórákat” rendeznek), „jelentősen kivette a részét a társadalmi 
munkából” (például iskolát patronáltak, segítettek egy rászorult brigádtagnak rokkant férje gondozásában), 
összegezve „példamutatóak úgy a munkában, mint a művelődésben és a közéleti szereplésben”. A tudósítások 
mellett köszönő leveleket is közöl a lap a „megsegítettek” tollából, ennek tükrében felmerül annak lehetősége, 
hogy a brigád esetleg biztatta, ösztönözte István Jánosnét a novella elkészítésére, közreműködött annak 
készreformálásban. Tudósítások a brigádról: Borsodi Vegyész, XI. évf. 1974.  január 10. 2.;  Borsodi Vegyész, 
XI. évf. 1974. március 7. 4.; Borsodi Vegyész, XI. évf. 1974. április 4. 4.; Borsodi Vegyész, XI. évf. 1974. 
október 10. 5.; Borsodi Vegyész, XII. évf. 1975. július 10. 2.; Borsodi Vegyész, XII. évf. 1975. szeptember 25. 3.; 
Borsodi Vegyész, XIII. évf. 1976. február 12. 3.; Borsodi Vegyész, XIII. évf. 1976. június 10. 1., Borsodi 
Vegyész, XIII. évf. 1976. november 18. 4. 
565 HOM  NA, 3339. Pótvizsga a 75. névnapon. A szocializmus. 3. 
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öregnek”.566 A közvetlen család hiányában István Jánosnénak új társaságot kellett kialakítania 

maga körül. A hagyományos szomszédi-rokoni kapcsolatok mellett a patronáló asszonyok, 

kórházi szobatársak, a gyógyfürdők vendégei és a napközi otthon ellátottjai jelentik azt a 

társas közeget, ahol alkalmanként megjelenhet. Általánosan elmondható, hogy a szocialista 

korszakban mindinkább átalakuló, nukleárissá váló családszerkezet – melynek okai között a 

nagyfokú területi mobilitás, a lakásviszonyok megváltozása és a generációs ellentétek is 

megtalálhatók – bizonyos családi funkciók, például az idősgondozás megváltozásával jártak 

együtt.567 A korábban a hagyományos rokoni hálóban, családi kötelékben megoldott 

feladatokat részben a szociális ellátásra szakosodott állami intézmények (például bölcsődék, 

napközik, idősek otthona) vették át.568 A falusi idősek többnyire a mai napig idegenkedve 

állnak hozzá az ellátásukat átvállaló intézményekhez, az egész családra kiható szégyenként 

élik meg, ha saját maguk vagy gyermekeik nem képesek gondozásukat önállóan megoldani.569 

István Jánosné kénytelen-kelletlen rászorul az öregek napközi otthonának és a patronáló 

brigádnak a támogatására, de ezt pozitív fejleményként, újabb szocialista eredményként 

könyveli el, annak ellenére, hogy ezzel tulajdonképpen az állam fia családjáról vállalja át az 

ápolás terhét. Álláspontját magyarázhatja saját életútja is, hiszen korai migrációja miatt 

feltehetőleg maga sem tudta özvegy édesanyját gondozni, talán maga sem igényelte fiától az 

állandó „felügyelést”. Az állami „gondviseléshez”, a családi szerepek átformálódásához való 

hozzáállását jól szemlélteti egy újságcikkhez „Széthulló család” jeligére írt olvasói 

hozzászólása, melyben egy férje által elhagyott, többgyermekes asszonynak javasolja, hogy 

„nyugodjon meg a sorsába 40 éves, menjen dolgozni, a gyerekeket el tudja helyezni, van 

Óvoda Napközi Diákotthon”, sőt tapasztalatából kiindulva megállapítja „az eltartásról a mai 

törvény gondoskodik”.570 A magát aktívnak, új dolgokra nyitottnak ábrázoló István Jánosné 

idős korára egy alternatív, szocialista közösségi háló kiépítésével részben felváltotta, illetve 

kiegészítette a hagyományos paraszti kapcsolathálót, sőt szocialista emberhez méltóan maga 

is tevékeny szervezővé kívánt előlépni: „Szervezek a Szocialista brigád nőtagokból egy 

Nótafa menyecske csoportot. Régi menyecske nótákkal fogok jelentkezni a Rádióban, őket 

már a munkahelyükön fogják igazolni és engem is elvisznek magukkal, az idős Borsodi 

Nótafát.”571 

                                                 
566 HOM NA 3554, 3. füz. 13. A munkásnők patronálással kapcsolatos ellentétes érzelmeiről (amit például az 
ingyenmunka vagy az öregek sűrűsödő követelései váltanak ki) számol be TÓTH E. Zs. 2007. 83–85. 
567 A szocializmusban átalakuló családszerkezetről ír például: TURAI T. 2003.; GEAMBASU R. 2004. 
568 A fővárosi szociális idősgondozásról a szocializmusban lásd: HORVÁTH S. 2012. 143–169. 
569 A falusi idősek gondozásával és az öregotthonok megítélésével kapcsolatban: TURAI T. 2004. 114–119. 
570 HOM NA 3554, 3. füz. 
571 HOM  NA, 3339. Pótvizsga a 75. névnapon. A szocializmus. 5. 
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Az István Jánosné ábrázolta, alapvetően pozitív szocializmus képet időnként 

megzavaró jelenségek inkább kivételesek, melyek nem módosítják érdemben a kialakult 

„boldog világot”. Negatív példái a köz- és magánerkölccsel kapcsolatosak. A tanácselnök 

tettét – aki nem támogatta anyagiakkal a világháborús hősök emlékművének gondozását, 

mondván a „Hősök nem hoznak nékünk semi hasznot” – csendes beletörődéssel vette 

tudomásul, „hát ijen is meg történik a mostani boldog világba a Szoczializmusba”.572 

Hangsúlyosabb szerepet kap viszont a fiatalok szabadosabb viselkedése, az átalakult 

magánerkölcs, melynek megítélése nyilván összefügg a generációs különbségekkel. István 

Jánosné számára a legérzékenyebb terepen, a nóták szövegében is megjelenik a változás: 

„több mint 500 nótát túdok, de azok nem ojanok mint a mostani Várj míg sötét lesz Nem 

várok holnapig, Beton fej,573 nomeg a czigány nóták, Gombold ki a sejem inged elejét 

Ancsókának a kancsóa eltöröt az éjszaka”.574 Az idős asszony, aki más esetben halad a korral, 

most képtelen a változásra, s egy rádióbeli szereplése alkalmával nyilvánosság előtt is 

kifejtette a véleményét: „az ijen csintalan czigány nótákat gyűjcsék össze, és este 11 óra után 

gombolgasák ki a Rozika sejem inge elejit és az Ancsókának a kancsóját éjfél után törjék 

össze”.575 

Erkölcsi konzervativizmusát példázza az, ahogyan saját válásához viszonyul. Míg a 

korábbi gyakorlatban a házasságtörés sem számított elegendő oknak a szétváláshoz, addig az 

1950-es évektől kezdődően jelentősen megnőtt a válások száma a vidékiek körében is. A 

tendencia magyarázó elemei között szokták emlegetni a hagyományos háztartás gazdasági 

egységként való megbomlását és a házasságot összetartó külső tényezők (mint a válóperes 

eljárás nehézkessége, a helyi társadalom elítélése és a vallási tilalom) befolyásának 

mérséklődését.576 István Jánosné ebben a kérdésben a hagyományos vonulatot képviselte. Bár 

tudott férje viszonyáról, kezdetben nem is értette annak válási szándékát: „én elcsodálkoztam, 

én nem válok, ijenre negondolj én, nem 30 évig esküdtem hogy a feleséged leszek”.577 Majd 

amikor férje a válás után kereső fiára próbálja áthárítani a tartásdíjat, az elutasítás indokával 

fiának is intő példát kíván mutatni: „tisztelt Bíróság ara kérem hogy a férjemtől kérem a tartás 

díját, már példának is, hogy a fiam is megtanulja hogy egy feleséget még akkor is tartani kel 

                                                 
572 HOM  NA, 3339. 30. 
573 A Várj, míg sötét lesz című dalt Koncz Zsuzsa énekelte az 1971-es táncdalfesztiválon. A másik két 
szerzeményt Zalatnay Sarolta adta elő, a Nem várok holnapig című dalt az 1967-es táncdalfesztiválon. 
574 HOM NA 3554,  3. füz. 10. 
575 HOM NA 3554, 1 füz. 39. 
576 FARAGÓ T. 2000. 433–434.; BALÁZS KOVÁCS S. 2005. 272–293. 
577 HOM NA 3554, 1. füz. 29. 
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ha megöregedet és megbetegedet”.578 A házasságkötésből származó formaságokhoz – mint a 

férj nevének megtartása – ragaszkodik. Leánykori nevét (Tamáskó Regina) sokkal kevésbé 

tarthatjuk meghatározónak, nagyon ritkán írja le, első említésére önéletírása hatodik oldalán 

kerít csak sort. Bár 1973-ban hajlandó lett volna újra egyedül élő, öreg férjét visszafogadni, ez 

végül az egykori férj elutasítása miatt nem valósult meg. Egy helyütt megvallja, hogy nem 

tekintette magát elváltnak, „most is a felesége vagyok”.579 Irományaiban – önéletrajz, levelek 

– férje halála után következetesen az özv. István Jánosné nevet használta. A házasság 

fenntartásának indokai között esetében érzelmei mellett a vallásosságát és a nyilvánosság 

előtti megszégyenüléstől való félelmet emelhetjük ki. 

István Jánosné önéletírásán keresztül bepillantást nyertünk egy az 1970-es években 

még betegségei ellenére is aktív idős nyugdíjas asszony életébe. Művének középpontjában 

időskori mindennapjainak története áll, mely kiegészül élettörténete számára fontos 

eseményeivel. Az írás a közelmúlt történetének forrásai közül tartalmi vonatkozásban a 

szocialista korszakra vonatkozó oral history interjúkkal mutat közelebbi párhuzamot; 

utóbbiakban a rendszerváltás prizmaként töri meg az élettörténeti koherenciát. Nyilvánvalóan 

István Jánosné sem ennyire pozitív hangsúlyokkal és formába öntve mesélné el ma 

élettörténetét, ugyanakkor viszont fontos tisztázni, hogy a szocialista rendszert bemutató 

kortársi jelentésében milyen nyilvánosságnak próbált megfelelni, milyen vélt vagy valós 

elvárásokhoz igazodva alakította narratíváját. A szerző a Budapesten eltöltött évtizedek 

ellenére falusiként határozta meg saját magát, szülőfaluja hagyományos közösségi normái 

elsősorban erkölcsi magatartásában maradtak iránymutatóak. Idős kortársaitól eltérően 

azonban meg kívánt felelni a modernizálódó világ követelményeinek is. Kiemelhető még az 

is, hogy sajátos szocializmus képében elsősorban a korszak azon vívmányai – kirándulások, 

étkezési szokások, szociális ellátás – dominálnak, melyek leginkább fogyasztási 

lehetőségeinek kibővülését eredményezték. 

                                                 
578 HOM NA 3554, 1. füz. 34. 
579 HOM NA 3554, 1. füz. 36. 
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VII. KORTÁRS NARRATÍV FORÁSOK 2. – A NÉPI ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGHOZ ÍRT 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZLEVELEK 

 

VII. 1. A Népi Ellenőrzési Bizottság működése 
 

A népi ellenőrzésről 1957 decemberében elfogadott VII. törvény (annak 

végrehajtásáról az 1958 januárjában közzétett 6/1958. Korm. számú rendelet gondoskodott) 

értelmében létrehozták a központi, a megyei és a járási népi ellenőrző bizottságokat.580 

Feladatukat a következőkben határozták meg: segítségnyújtás az állami szerveknek az állami 

és állampolgári fegyelem megszilárdításának terén, illetve a nép vagyonának védelmében és a 

visszaélések – a lopások, csalások, sikkasztások, a társadalmi tulajdon hanyag kezeléséből és 

különböző mulasztásokból származó anyagi károk – leleplezésének érdekében, (azok 

leginkább a kereskedelem, építőipar, könnyűipari üzemek területét jellemezték), a közérdekű 

bejelentések révén tudomására hozott ellenséges elemek elleni fellépés, a túlzott 

bürokratizmus és korrupció megakadályozása. Megszabták továbbá azt is, hogy nem lehetnek 

tekintettel az elkövetők személyére és az általuk betöltött állásra sem, s hogy közre kell 

működniük a feltárt hiányosságok megszüntetésében és javaslatot kellett tenniük az egyes 

személyek felelősségre vonását illetően is.581 A bűnesetek, visszaélések felderítéséhez nagy 

segítséget vártak a „dolgozóktól”, akiket arra biztattak, hogy „ha valahol visszásságot, 

felelőtlenséget, visszaélést tapasztalnak”, tegyék meg közérdekű – szóbeli vagy írásos – 

bejelentéseiket.582 

A Népi Ellenőrzési Bizottság legfőbb szerve, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 

(KNEB) egy elnökből, két elnökhelyettesből és 12 tagból állt, mindegyikőjüket a 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevezte ki, s az Elnöki Tanács volt jogosult visszahívásukra 

is. Az életre hívott intézménynek szánt feladatok jelentőségét, illetve a szervezet hatalmát 

jelzi, hogy elnöke, annak akadályoztatása esetén pedig az általános elnökhelyettes részt vett a 

Minisztertanács ülésein, továbbá az is, hogy a KNEB munkatervét maga a Miniszertanács 

hagyta jóvá, sőt, a Minisztertanács utasíthatta a KNEB-et a munkatervbe fel nem vett feladat 

elvégzésére is. A KNEB által irányított munka nagyságrendjét mutatja az is, hogy a 

                                                 
580 Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1957. 1958. 49–56.; Törvények és rendeletek hivatalos 
gyűjteménye 1958. 1959. 171–174. 
581 BORECZKY B. 1993. 373. Az állami gazdasági intézmények feletti ellenőrzési, vizsgálati funkció nem volt 
újkeletű. A NEB elődei közt megtalálható az 1948 és 1949 között működő Állami Ellenőrzési Központ, az 1949-
től 1955-ig fennálló Állami Ellenőrző Központ, rövid ideig, 1955-től 1956. októberi megszüntetéséig pedig 
külön minisztérium, az Állami Ellenőrzés Minisztériuma fogta össze és irányította ezeket a funkciókat. 
Ügykörüket részletesen lásd: BORECZKY B. 1985. 23–25., 25–26.; Uő. 1993. 14–16. 
582 A népi ellenőrzésről. Északmagyarország, 1958. január 12. 1. 
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gazdálkodás rendjét súlyosan sértő bűntett alapos gyanúja esetén az elnök köteles volt magát a 

legfelsőbb ügyészt értesíteni; a KNEB ülésein egyébként tanácskozási joggal jelen lehetett a 

legfelsőbb ügyész.583 A KNEB saját lapot is kiadott Népi ellenőrzés címmel. A 

füzetterjedelmű periodika 1959 és 1989 között havonta jelent meg.584 

A feddhetetlenség jegyében a Népi Ellenőrző Bizottság (NEB) tagjaitól elvárták a 

rendszerhűséget, a büntetlen előéletet, a példamutató magatartást mind a magánélet, mind a 

munka tekintetében. A NEB ellenőrzése kiterjedhetett egy adott népgazdasági ág egészére az 

ország területén, vizsgálhatott ugyanakkor egy konkrét szervet minden oldalról, de górcső alá 

vehetett egy konkrét cselekmény- vagy mulasztástípust is. Így a szervezeti hierarchia 

beosztása alapján az alsóbb szintű járási, illetve városi bizottságok például teljes jogkörrel 

ellenőrizhették a területükön működő tanácsi hivatalokat, vállalatokat, intézményeket, 

szövetkezeteket, a magánkisipar és a magánkereskedelem tevékenységét, valamint a 

minisztériumi irányítás alatt álló vállalatok, intézmények, hivatalok területi/helyi 

egységeit/kirendeltségeit. A konkrét cselekmény- vagy mulasztástípusok kivizsgálásakor a 

helyi szervek a saját hatáskörben és a szervezet felsőbb (országos, megyei) szintjein 

megállapított munkaterv keretében ún. témavizsgálatokat folytattak le. Mindezek mellett 

azonban kivizsgálták a közérdekű, társadalmi tulajdon elleni visszaélésekkel kapcsolatos 

bejelentéseket, s a magánjellegű, egyéni érdeksérelmeken alapuló panaszokat is.585 A NEB-

ellenőrök vizsgálataik során betekinthettek az ellenőrzött szerv irataiba, a lefolytatott vagy 

éppen folyó vizsgálati anyagokba, szóbeli vagy írásbeli felvilágosítást kérhettek a vezetőktől 

és dolgozóktól. Bűncselekmény gyanúja esetén pedig a területileg illetékes rendőrségen vagy 

ügyészségen feljelentést tehettek.586 

A szervezeti felépítés, a működés és a hatáskör a NEB 1989-es megszűntetéséig 

többször is változáson esett át, s bár azok az alapításkor lefektetett alapokat nem érintették 

túlzottan, fontos kiegészítésnek tekinthető, hogy miután az 1968. évi V. törvény hatályon 

kívül helyezte az 1957. évi törvényt, az új törvény szövege a korábban már meglévő 

célkitűzések között megemlítette, hogy az ellenőrzésnek ki kell terjednie az egészségügyi, a 

szociális, a kulturális fejlesztésre vonatkozó célkitűzések megvalósítására, illetve a lakosság 

                                                 
583  BORECZKY B. 1993. 373–374. 
584 A lapban megjelent írások jó néhány témát felöleltek. Megtalálható bennük egy-egy konkrét szerv 
ellenőrzésének leírása, az ellenőrzéseket végzők bemutatása vagy a népi ellenőrzést kísérő jelenségek, például a 
panaszlevelek hasznosításának kérdése. Megjelentek cikkek továbbá a téeszekről, egy-egy áru minőségéről, az 
MSZMP-ről vagy akár a népi ellenőrzés munkájának összegzéséről, tapasztalatairól is. 
585 HORVÁTH M. 1990. 34. 
586 Északmagyarország, 1958. január 12. 1. 
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életkörülményeivel direkt módon kapcsolatban álló szociális és kulturális feladatok 

végrehajtására is.587 

A szocialista blokk többi országában is találhatók voltak hasonló funkciójú hivatalok, 

az NDK-ban például 1953-ban szabályozták törvényben a hivatalos – országos, regionális és 

helyi szintű – intézményekhez írásban és szóban benyújtott, a hivatali visszaélések vagy 

igazságtalanságok ellen tett bejelentések, petíciók (Eingaben) kivizsgálását, garantálva a 

szabott határidőn belüli válaszadás kötelességét. A formális jogrendszer bürokratikus kereteit 

megkerülve bárki levelet írhatott akár a hierarchia csúcsán álló személyeknek is. Felix 

Mühlberg kutatásai szerint éves szinten az Államtanácshoz és a kerületi szervezetekhez 

érkezett beadványok száma 1961-ben kb. 780.000, 1976-ban kb. 970.000, míg az 1980-as 

évek végére feltehetőleg már az egymilliót is meghaladta.588 A bejelentések leggyakrabban az 

alábbi területekhez kapcsolódó problémákról ejtettek szót: lakáshelyzet, munka, jóléti 

szolgáltatások; fogyasztási cikkek minősége és hiánya; utazási korlátozások; közlekedés és 

környezeti szennyezettség; helyi, regionális és országos szintű adminisztrációval szembeni 

politikai elégedetlenség.589 

 

 

                                                 
587 BORECZKY B. 1993. 374. Bővebben: HORVÁTH M. 1990. A NEB által végzett munka fontosságát mutatja az 
is, hogy a népi ellenőrzésről külön kézikönyvet adtak ki; annak második kiadása 1962-ben látott napvilágot. A 
bevezetőben a szervezet szükségszerűségét, legitimációját eképp határozták meg: „Az 1956. évi ellenforradalom 
közvetlen felszámolása után gazdasági szerveink működésében átmenetileg csökkent az állami fegyelem. Az 
emberek fejéből nem tűntek el máról holnapra a káros nézetek. Ennek következtében természetszerűleg romlott 
az állampolgári fegyelem. Ilyen körülmények és adottságok között kellett rövid idő alatt nemcsak helyreállítani a 
szétzilált népgazdaságot, hanem egyidejűleg kijavítani az okozott gazdasági károkat. […] A fokozódó 
népgazdasági feladatok azonban felvetették az ellenőrzés új szervének létrehozását… […] Ugyanakkor […] 
világossá vált az is, hogy a szocialista ellenőrzésre váró feladatokat csak olyan ellenőrzési szerv tudja 
eredményesen megoldani, amely a társadalom széles rétegeire támaszkodva működik.” GÖRBE B. – PETRAVICH 
F. 1962. 5–6. A kötet a továbbiakban részletesen bemutatja a NEB szervezetét, hatáskörét, működési elvét, 
feladatait. Foglalkozik azzal, hogy a népi ellenőröknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak. Részletesen 
leírja a vizsgálatok előkészítésének menetét, a helyszíni vizsgálat megszervezését (itt például megemlítik, hogy 
miként kell kiállítani a jegyzőkönyvet vagy az ellenőrökre nézve mi a helyes magatartás), megjegyzik, hogy az 
esetleges megállapításokat okmányokkal kell alátámasztani, továbbá hogy a vizsgálati anyagot hasznosítani is 
kell. Végezetül pedig előkerült az is témaként, hogy a vizsgált szervnél a vezető személyi felelősségének 
realizálása miként történjék, majd amennyiben felelősségrevonásra kerül sor, az milyen módon menjen végbe. 
Uo. 
588 MÜHLBERG, F. 1999. 224. 
589 BETTS, P. 2012. 176. A német bejelentések tömegessége számos kutató figyelmét felkeltette. A kutatási 
irányokat, megközelítéseket összegzi: HUNEKE, E. G. 2013. 18–31. 
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Az Északmagyarország 1958-as karikatúrája a társadalmi tulajdonnal szembeni legjellemzőbb 

visszaéléseket ábrázolja.(Kettévágott, egymás mellé szerkesztett kép.) Északmagyarország, 

1958. január 26. 6. 

Magyarországon a NEB korántsem az egyetlen fórum volt, ahová írásbeli vagy szóbeli 

bejelentéssel fordulhattak az állampolgárok. Panaszirodát működtettek az egyes 

minisztériumok,590 levelezőrovatot vezettek az újságok,591 rendszeresen érkeztek 

                                                 
590 A Földművelésügyi Minisztériumban működött Bejelentések Irodájához egy évkörben, 1960-ban érkezett – a 
téeszesítéssel kapcsolatos – panaszok, bejelentések elemzését lásd: KOVÁCS CS. 2013. 
591 Az 1950-es években a Szabad Néphez címzett olvasói levelekről, a levelezési rovatok szerepéről és 
működéséről lásd: PAJOR E. 2012. A Népszabadság és a Magyar Rádió és Televízió levelezési rovataihoz 1957 
és 1961 között, a kollektivizálás 2. hullámában érkezett levelekről készített szerkesztői összegzéseket, 



182 
 

hozzászólások, kérdések a televíziós műsorokhoz, de panaszt tehettek például a tanácsoknál, 

vállalatoknál, tsz-közgyűléseken vagy a kereskedelmi egységekben rendszeresített 

panaszkönyvekben is.592 E sokféle fórum közül a Népi Ellenőrző Bizottságot kiemeli, hogy 

szervezeti felépítéséből adódóan az újságok vagy a tévé országos, megyei hatókörénél 

területileg koncentráltabb, egy-egy ágazat, vállalat stb. sajátosabb profiljához képest 

tematikailag általánosabb vizsgálatot tesz lehetővé. 

A Mezőcsáti és a Leninvárosi Népi Ellenőrzési Bizottsághoz a járás minden 

településéről érkezett bejelentés és panasz az 1968–1989 közötti időintervallumban.593 (A 

járás térképét lásd a mellékletben.) Kivizsgálásukat a NEB a megismételt, s új információt 

nem adó vagy az ellenőrzéshez elégtelen adatokat közlő bejelentések kivételével köteles volt 

lefolytatni, ami olykor igen terjedelmes vizsgálati jegyzőkönyveket, tanúmeghallgatásokat, az 

ügyben érintett szervezetekkel és személyekkel folytatott szövevényes levelezéseket 

eredményezett. Bár nem mindig lelhető fel hiánytalanul az ügyek dokumentációja, az így is 

szerteágazó anyag nagysága miatt a teljes körű – minden egyes bejelentést érintő – 

feldolgozásra nem vállalkoztam. Az elemzésre kiválasztott 239, túlnyomó többségében 

írásbeli bejelentés véleményem szerint azonban jól reprezentálja a legjellemzőbb 

ügytípusokat, amiket a Népi Ellenőrzési Bizottság munkájával kapcsolatos belső összegzések, 

a NEB tevékenységét rendszeresen figyelemmel követő sajtócikkek is megerősítenek. 

A szocialista rendszer az életmód átalakítása során a tárgyi-környezeti feltételek 

megváltoztatása mellett legalább olyan hangsúlyosan törekedett a tudati viszonyok 

átalakítására is. Ennek egyik központi fontosságú eleme – a tulajdonviszonyok átalakítása 

révén – a parasztságot (is) jellemző „kistulajdonosi gondolkodásmód leküzdése”. Miként a 

sátoraljaújhelyi járási bizottság titkára fogalmazott ezzel kapcsolatban 1962-ben: „A 

szocialista tudat kialakítása szempontjából rendkívül fontos feladat a társadalmi tulajdonhoz 

                                                                                                                                                         
beszámolókat vizsgálja: Ö. KOVÁCS J. 2012. 370–382. Az Ifjúsági Magazin szerkesztőségébe, a különböző 
levelezési rovatokhoz az 1970-es és az 1980-as években beérkezett olvasói leveleket elemez könyvében Tóth 
Eszter Zsófia és Murai András: TÓTH E. Zs. – MURAI A. 2014. 61–65. 
592 A panaszok és közérdekű bejelentések egységes szabályozását először a közérdekű bejelentésekről, 
javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvényben írták elő. A törvény meghatározása szerint a 
közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, 
illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. Felhívhatja a figyelmet olyan 
magatartásra, vagy tényre is, amely jogszabályba ütközik, vagy ellentétes a szocialista erkölccsel, a szocialista 
gazdálkodás elveivel, illetőleg más módon sérti vagy veszélyezteti a társadalom érdekét. Közérdekű javaslatnak 
a társadalmilag hasznos cél elérésére irányuló kezdeményezést tekintették. A panasz a törvény szerint olyan 
kérelem, amely egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más, 
jogilag szabályozott – így különösen bírósági, államigazgatási, munkaügyi (szövetkezeti) döntőbizottsági – 
eljárásra. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1977. 1978. 3–9. 
593 A levéltári kutatás alkalmával a NEB működésének első tíz évéből – az 1958–1968 közötti – időszakból nem 
találtam bejelentéseket, így elemzésemben e forrástípus használata az 1968 és 1989 közötti időszakra 
korlátozódik. 
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való új viszony kialakítása. Politikai munkánknak ezért állandóan feladata: erősíteni a 

társadalmi tulajdon megbecsülését. Segíteni kell, hogy minden szövetkezetben felismerjék: a 

tagság jólétének, megélhetésének alapja nem a háztáji gazdaság – az csak kiegészítő szerepet 

játszik –, hanem a közös gazdaság, amelyet állandóan erősíteni és óvni kell. Az ilyen irányú 

politikai munkának is megvan az eredménye, amit az is mutat, hogy egyre kevesebb a 

szövetkezeti tulajdon megcsonkítása, erősödik a közös vagyon védelme.”594 A téeszesítés 

lezárulása után megfogalmazott optimista véleménnyel szemben a bejelentések viszont arról 

tájékoztatnak, hogy a társadalmi tulajdon elleni vétségek végigkísérték a korszakot, s nemcsak 

a termelőszövetkezetekben. A fogyasztás – azon belül is a vásárlás, a hagyományos 

kereskedelmi csatornákon való beszerzés nehézségei – a témája a kereskedelemmel 

kapcsolatos bejelentéseknek. Esetükben a közös/állami javak védelme helyett az egyéni 

érdeksérelmek kerültek előtérbe, miáltal egyre inkább fogyasztóvédelmi jelleget öltött a NEB, 

mint szervezet is. A fejezet első felében a bejelentések tartalmi vizsgálatával ezeknek a 

jelenségeknek a bemutatására vállalkozom alulnézetből, miközben a NEB-ellenőrzések 

vizsgálati eredményeinek közlésével mindezek hivatalos értékelése is megismerhető.595 Ezt 

követően az írott bejelentések kapcsán a levélírás formai-nyelvi jegyei mellett a levélírók által 

ügyük pozitív elbírálása reményében alkalmazott stratégiákat, érveléstechnikákat, s azok 

NEB-ellenőrökre gyakorolt hatását elemzem, továbbá a szocialista embereszményhez igazodó 

attitűddel (önérzetes, a visszaélések felett nem siklik át, a közösségért tenni igyekszik, jobbító 

szándékú) jellemezhető bejelentők lehetséges motivációit is igyekszem feltárni. 

 

VII. 1. 2. A Népi Ellenőrzési Bizottság működésének Borsod megyei tapasztalatai 

 

A NEB gyakorlati működésének, szerepének átfogó, az egész országra kitekintő 

szisztematikus feltárása, a lefolytatott vizsgálatok tipizálása még várat magára, alsószintű 

működésébe azonban bepillantást enged a Borsod megyei Népi Ellenőrzési Bizottságról 1972-

ben készült helyzetértékelés.596 A dokumentum szerint 2034 népi ellenőrt tartottak nyilván a 

megyében, közülük pedig évente 1600–1800 ellenőrt vontak be a munkába. A vizsgálatok 

jellege miatt az ellenőrzésben résztvevők nagyjából 80%-a műszaki-, közgazdasági-, 

számviteli szakember, s mintegy 20%-uk fizikai munkás volt. A tájékoztató szerint bár a népi 

                                                 
594 Eredmények, feladatok a sátoraljaújhelyi járásban a szocialista szellemű, egységes szövetkezeti parasztság 
kialakításában. Északmagyarország, 1962. június 1. 3. 
595 A levelek, beadványok elemzésekor a vizsgálati eredmények bemutatásának fontosságát hangsúlyozza, s 
elemzésében alkalmazza: KOVÁCS Cs. 2013. 
596 Az MSZMP Borsod megyei Párt- Végrehajtóbizottság 1972. szeptember 1-i ülésén elfogadott Tájékoztató a 
megyei Népi Ellenőrzési Bizottság munkájáról. MNL BAZML XVII. 1205. 2. d. (Közérdekű, 1972.) 
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ellenőrök többsége szívesen vett részt a munkában, egy részük azonban távol maradt – ők 

munkahelyi leterheltségükre hivatkozva főleg a magasan képzett szakemberek közül kerültek 

ki –, egyes népi ellenőrök pedig akkor vonakodtak a vizsgálatokban való részvételtől, ha a 

vizsgálat felügyeleti szervet vagy saját vállalatukkal üzleti kapcsolatban álló egységet érintett, 

illetve abban az esetben, „amikor egyes vállalatok manipulációit, vagy egyes személyek 

súlyosabb mulasztásait, visszaéléseit” kellett feltárni. A népi ellenőrzés munkáját a 

pártbizottságok figyelemmel kísérték, a pártszervezetek pedig képviseltették magukat a NEB 

üléseken, ott véleményükkel, tanácsaikkal segítették a „helyes állásfoglalás” kialakítását, 

munkakapcsolatban álltak továbbá a bűnüldöző szervekkel, az ügyészséggel és más ellenőrző 

szervekkel is.597 A legintenzívebb munkakapcsolat azonban a tanácsi szervekhez fűzte a népi 

ellenőrzési bizottságokat, hiszen számos tanácsi alkalmazott vett részt az ellenőrzésekben, s 

gyakoriak voltak a közös vizsgálatok is. 

A jelentés szerint évente mintegy 100–120 téma- és célvizsgálatot folytattak le a 

különböző ágazatokban. Négy év (1968–1972) mérlegét tekintve – a párt- és 

kormányhatározatokkal összhangban – a következő területek kaptak kiemelkedő helyet: 1. az 

ipari és mezőgazdasági termelés problematikus területeinek vizsgálata; 2. a beruházásokkal 

összefüggő vizsgálatok; 3. az áruellátás kérdéseinek, a fogyasztói árak alakulásának és a 

lakossági érdekeket sértő cselekmények vizsgálata; 4. az ipari, építőipari árak, az árképzés és 

számlázás vizsgálata, ezzel összefüggésben a jogtalan vállalati haszonszerzésre irányuló 

törekvések feltárása; 5. a társadalmi tulajdon védelmével összefüggő vizsgálatok, melyeknek 

jelentős része a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben folyt; 6. a dolgozók munka- és 

életkörülményeivel, az egyes társadalmi rétegek helyzetével kapcsolatos ellenőrzések; 7. az 

indokolatlan, munkával arányban nem álló jövedelmek kialakulásának, okainak vizsgálata. 

A népi ellenőrzés szerveihez az 1972-es jelentés szerint megyei viszonylatban évente 

900–1000 bejelentés és panasz érkezett, vizsgálatot 60%-uk kapcsán indítottak, azokat 

leggyakrabban a vendéglátóiparban, húsboltokban, élelmiszerboltokban, Tüzép-telepeken 

előforduló – a NEB kategorizálása szerint lakossági érdekeket sértő – cselekmények miatt 

folytatták le. 

Az összegzés szerint növekedett a társadalmi tulajdon védelmével összefüggő 

bejelentések száma. Ezek között leggyakrabban a különböző anyagok eltulajdonítása, a 

személy- és teherszállító eszközök szabálytalan igénybevétele, a prémiumok és az újítási díjak 

jogtalan igénybevétele, illetve a bizonylati fegyelem és a belső ellenőrzés lazaságát 

                                                 
597 Bűnvádi feljelentés mellett fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, illetve pénzügyi jellegű eljárásra tehettek 
javaslatot. 
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kihasználó cselekmények jelzése szerepelt. Számos bejelentés érkezett még a garanciális 

javítások, a város- és községgazdálkodás hiányosságaival kapcsolatban is. A magánjellegű 

panaszok között leggyakrabban munkahelyi és bérproblémák, a lakással, az építési hatóság 

eljárásával, ingatlankezeléssel kapcsolatos és a tsz tagsággal összefüggő ügyek fordultak elő. 

 

VII. 2. A bejelentések tematikája 

 

VII. 2. 1. „Borzasztó lopások fojnak a téeszünkbe.” – a téeszek elleni panaszok 

 

A bejelentések között igen nagy arányt képviselnek a téeszek működését kifogásoló, a 

termelőszövetkezeti vezetők és klientúrájuk vélt vagy valós visszaéléseit leleplező 

bejelentések.598 Az ilyen jellegű bejelentések áttekintéséhez a Mezőcsáti Járási Hivatal által – 

a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) 1971., 1972. és 1973. évre 

vonatkozó jelentései nyomán – a társadalmi tulajdon védelmének tapasztalatairól a járás 

mezőgazdasági üzemeinek kiküldött körlevelek nyújtanak segítséget, melyek többnyire a 

bejelentésekhez hasonlóan összegezték a főbb bűncselekményeket.599 

A jelentések szerint a termelőszövetkezeteknél az előző évekhez képest emelkedett a 

lopások  száma és kárértéke, amiben szerepet játszott a hanyag anyagnyilvántartás, tárolás, 

őrzés. A lopások többsége a mezei terményeket, szabadban tárolt termékeket és anyagokat 

érintette, de jelentős volt az élőállatok, gépek és üzemanyagok eltulajdonítása is.600 „A 

mezőcsáti Augusztus 20 TSz dolgozói vagyunk. Nagyon kérjük segítsenek. Mi járatlanok 

vagyunk az ilyen ügyben. Borzasztó lopások fojnak a téeszünkbe. A tagság fejesei közül sokan 

évek óta az üzemanyaggal fűt olajkájhájába. Szálításkor a tartájkocsi viszi egyenest lakásukra 

Meg nyíltan árulják 3-400 ft hordóját. B. Gy. mérnök évek óta azzal fűt és szomszédai […] és 

rokonaik sokan a faluba. Szemünkbe kinevetnek mert nekünk nincs lehetőség ijet csinálni. A 

takarmányosok a faluba több hejen egész kazal szénát és szalmát adtak el mind lopott 

holmi.”601 A minisztérium 1974-es értékelése szerint a tartós fogyasztási cikkek megszerzése 

                                                 
598 A korszak egészét átszövő hiánygazdaság révén sajátos vonások jellemzik a szocializmus 
fogyasztástörténetét. Annak egyik jellegzetes velejárója például a korrupció és a visszaélések sorozata, amellyel 
az áru- és eszközhiányt lehetett némileg ellensúlyozni. VALUCH T. 2006b. 222–225. 
599 A BAZ Megyei Tanács VB Mezőcsáti Járási Hivatal Élelmiszergazdasági és Kereskedelmi Osztályának 
körlevelei: A társadalmi tulajdon védelme a mezőgazdasági üzemekben, 1972. szeptember 25. MNL BAZML, 
XXX. 1113. f. 12. d.; A mezőgazdasági üzemek, vállalatok társadalmi tulajdon védelmi és tűzrendészeti 
helyzete, 1974. január 8., uo. 15. d.; A mezőgazdasági üzemek, vállalatok társadalmi tulajdon védelmi és 
tűzrendészeti helyzete, 1974. szeptember 30., uo. 16. d. 
600 Körlevél, 1972. szeptember 25. 2., 1974. január 8. 1., 1974. szeptember 30. 4. 
601 A NEB-hez a Népszabadság levelezési rovatától megküldött kézzel írt panaszt a Járási Rendőrkapitányság 
már vizsgálta, ám mivel a NEB további tájékoztatást nem kért az üggyel kapcsolatban, a vizsgálat eredménye 
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mellett a magánépítkezésekkel kapcsolatos szükségletek kielégítése, a meggazdagodás utáni 

vágy vált az anyagi haszonszerzésre irányuló cselekedetek fő mozgatórugójává a korábbi évek 

ittasságával szemben.602 

Az 1974-es jelentés a mérleghamisítások  mellett kitért az állami támogatások,  

dotációk  gyakori jogtalan igénybe vételére is, hangsúlyozva, hogy támogatásért cserébe 

még a kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetekben is új érték előállítására irányuló 

hasznos tevékenységet vár.603 Ilyen témában érkezett – alaptalannak minősített – bejelentés 

Tiszabábolnáról is 1978-ban: „Szíves figyelmükbe ajánlom a tiszabábolnai tsz 1977. évi 

mérlegét. Az állami támogatás érdekében december hónapban addig születtek a borjak a 

szaporulati jegyzőkönyvön, ameddig a 85%-os borjúszaporulatot meg nem haladta a 

szaporulat. A vásárolt borjak is saját szaporulatként szerepelnek /B. I., P. J., stb./”604 

Jelentősnek ítélték a tsz keretein belül folytatott üzérkedést is, melynek során az 

iparengedéllyel rendelkező személyek a tsz anyagának feldolgozása mellett felvásárolt 

anyagból készterméket állítottak elő és azt a tsz neve alatt forgalmazták.605 Ide sorolták a 

magánfuvarozói tevékenység tiltásának kijátszását is, amikor egyes magánosok a tsz nevében 

gépjárműveket vásároltak és azokkal szabálytalanul végeztek fuvarozást (a bevételből 40% a 

„névadó” tsz-t illette).606 A jelenség visszaszorítása érdekében 1972-ben a Legfelsőbb Bíróság 

„elvi jelentőségű”, elrettentő ítéletet hozott, melyben a vádlottat 3 évi szabadságvesztésre, 

100.000 Ft megfizetésére, valamint a birtokában lévő zetorok és pótkocsik elkobzására 

ítélte.607 

                                                                                                                                                         
nem ismert. MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1979. Az írásos bejelentések kézzel írott formában vagy még 
gyakrabban gépelt átiratban maradtak meg a levéltári anyagban. A szövegek közlésekor meghagytam az adott 
irat eredeti helyesírását, a neveket viszont a személyiségi jogok védelme érdekében monogrammal jelöltem. 
602 Körlevél, 1974. január 8. 2. 
603 Körlevél, 1974. január 8. 3. A negatív példaként említett abaújszántói Petőfi Tsz vezetői a szőlőtelepítéshez 
folyósított állami támogatás háromnegyedét szabálytalanul a fejlesztési és a részesedési alap növelésére 
használták fel. 
604 A NEB a bejelentés kivizsgálása után megállapította, hogy a tsz jogszabály szerint igényelte meg az állami 
támogatást. MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. Lásd még a Hejőszalontáról érkezett bejelentést: MNL 
BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. 
605 Ennek több esetét is felsorolták a minisztériumi körlevélben: a tsz neve alatt szakipari munka vállalása és 
elvégzése; a tsz áruda vezetése mellett jogszabályellenes közvetítői tevékenység folytatása; tsz segédüzem 
részére állami ipari vállalattól késztermék felvásárlása, s jelentős haszonnal, saját termékként való értékesítése; 
tsz neve alatt engedély nélküli ipari tevékenység folytatása alkalmazottakkal; tsz bélyegzőjével élőállat 
felvásárlása és értékesítése egyéni haszonszerzés céljából. Körlevél, 1974. január 8. 3. 
606 Bár 1982-ben lehetővé vált a magánfuvarozás, 1984-ben is hasonló esetről számoltak be Hejőkeresztúr 
kapcsán: „Az [elnök – I. Á. L.] is idehozta a kártya barátját […], először még sofför volt, azóta már abból is 
vezető csináltak.. Vett neki a tsz már nem is tudom pontosan a csécsi vagy a muhi tsz-ből egy kocsit, azzal ő 
aztán második állásban fuvaroz és osztozik a pénzen az elnökkel, mert hogy abból kártyáznak. A kocsi árát meg 
majd részletre egyszer visszafizeti a tsz-nek. Ezt a kocsit már vagy két éve vették, de még nem igen fizetett a tsz-
nek vissza semmit.” MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1984. 
607 Körlevél, 1972. szeptember 25. 2–3. 



187 
 

A szabálytalan gépkocsi-használat  a körlevelek mellett visszatérő eleme a 

bejelentéseknek is, ám azokban elsősorban a tsz tulajdonában álló járművek magáncélú 

felhasználása és a jogtalan útiköltség-térítések miatt emeltek szót. Egy 1985-ös tiszakeszi 

bejelentés szerint például a „tsz elnök feleségét napokig szállítgatja a szolgálati személykocsi 

építkezési anyag felkutatására”.608 A mezőcsáti tsz-elnök ellen 1986-ban érkezett bejelentés 

szerint évek óta illetéktelenül veszi igénybe az üzemi személygépkocsit munkába járás céljára 

(mivel miskolci lakása és munkahelye között több mint 25 km a távolság), s teljességgel 

kisajátítja azt: „Szombat-vasárnap-ünnepnap Miskolcon van a Dácsia, oda megy kirándulni 

ahova akar.”609 A nagycsécsi tsz főágazatvezetője 1981-ben azzal vádolta a főkönyvelőt, 

hogy bár havonta 2800 Ft átalánydíjat kap saját gépjárműve hivatali célú használatára, azzal 

tsz-ügyeket csak elvétve intéz, s – szabálytalanul – munkahelyi bejáráshoz veszi igénybe, 

miközben leggyakrabban busszal jár vagy férje hozza be.610 

A tsz anyagi és személyi erőforrásaival való visszaélés vádja rendre felmerült a 

vezetőség építkezéseivel (lakó- és víkendházak) kapcsolatban is,611 mint az alábbi, 1978-as 

bejelentésben. „Nyékládháza Miskolc vonzási körzete sokan építkeznek a munkások családi 

alapon rokoni segítséggel vagy kisiparossal, a vezetők különösen a tsz vezetők a tsz építő 

brigád dolgozóival, tsz gépeivel szállító eszközeivel munkanapokon szombaton vasárnap 

mindegy. Így építkezik a Hejőbábai tsz elnöke is kétszintes lakást.” A névtelen levélíró szerint 

a vasárnapi munkáért járó fizetséget a tsz-től kapott béremelés, túlórapénz fedezte. „Az anyag 

is kikerül mert a tsz is építkezik. Valamennyi anyagot vásárol, hogy számlával bizonyítsa, de 

az anyagot eladja a tsz-nek. Azért a lakás felépül mert számla van.”612 Bár a vizsgálat 

megállapította, hogy a megvádolt tsz-elnök számlákkal tudta igazolni a lakásépítéshez 

szükséges anyagokat, s a tsz-től a kedvezményes kavicsot és fuvart is a megengedett módon, 

az ellenértéket kifizetve vette igénybe, más levélírók is említést tettek hasonló módszerről.613 

                                                 
608 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. 
609 A vizsgálat megállapította, hogy bár a tsz-elnök gépkocsi-használatáról vezetőségi határozat született, az 
jogszerűtlen volt. Ugyanakkor gazdasági szempontból indokolt, mivel a tsz-elnök gépkocsivezető alkalmazása 
nélkül költségtakarékosabban és rugalmasabban tudta ellátni a budapesti és miskolci telephelyű melléküzemágak 
irányítását. Ettől függetlenül a NEB javasolta a gépkocsi értékesítését, ami hamarosan meg is történt. MNL 
BAZML XVII. 1205. 41. d. 1986. 
610 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1981. 
611 Alkalmanként az elnöki háztájikban dolgozó tsz-tagokról is szót ejtettek: „Az [mezőcsáti – I. Á. L.] elnök 
elvtárs háztájijában két-három ember szinte rendszeresen ott dolgozik az állatállomány, bika, sertés etetés, 
gondozásánál.”; 1989-ben a hejőkeresztúri tsz elnökével kapcsolatban érkezett bejelentés: „Kérem szépen 3 hold 
paprikája van, hagymája, amit a tsz tagokkal kapáltat be, és más nevén van kivéve S., ezenkívül dinnyéje, amit 
több baráttal dolgozik, dolgoztat meg, hogy ő tiszta maradjon […].” MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. 
(Mezőcsát); 1205. 41. d. 1989. (Hejőkeresztúr) 
612 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. 
613 Pl.: „A [tiszakeszi – I. Á. L.] tsz elnök 5000 Ft-al jutalmazza meg a karbantartó csoport vezetőjét a tsz 
pénzéből. De egyből mutatja is a lakása rajzát, ami 11x17m. közli vele, hogy nagyon számít rá, az ilyenekért kell 



188 
 

Sok bejelentés közös eleme a sofőrök  felbukkanása, a bejelentést tevők rendszerint az ő 

meghallgatásukat javasolták a visszaélésekkel kapcsolatban. A hejőkeresztúri tsz-elnök ellen 

1989-ben tett bejelentés is ezt ajánlotta: „Tiszavasváriban van 3 telke, ahova a tsz kocsijai 

szállították a sódert, persze ingyen és bérmentve. A sofföröket tessenek megkérdezni, de ne 

B.t, mert ő az elnök egyik jobb keze a maszekolásban.”614 Az anyagszállítás, a fekete fuvarok 

kivitelezése, valamint egyéb magánjellegű ügyintézés révén a sofőrök vélhetően egyfajta 

bizalmi pozíciót töltöttek be a vezetők mellett, ám a levélírók szerint épp helyzetükből 

adódóan fokozottabban ki voltak téve az elbocsátásnak, megfélemlítésnek.615 „Az elnök 

gépkocsi vezetőjéről csak annyit, terror alatt van, meg van félemlítve, ne hogy fecsegjen, 

mivel hogy régebbi viselt dolgai voltak.” „A gépkocsivezető tudna mesélni, ha merne.”616 

Helyi sajátosságként bukkant fel a bejelentésekben a homok- és kavicsbányák  

ügye. Azok jelentősége nem elhanyagolható, mivel a Sajó-Hernád által egykor a Bükk déli 

előterében lerakott hordalékkúp még ma is jelentős kavicsos és homokos rétegeket rejt, 

melyek kitermelése több helyen már a 19. század végén megindult. Az országos jelentőségű 

nyékládházi kavicsbánya617 mellett az építőipar szükségletéhez igazodva – leginkább az 1960-

as évektől – a mezőcsáti járás majd minden településén homok- vagy kavicsbányát nyitottak a 

helyi termelőszövetkezetek (esetenként az Állami Gazdaság, illetve a községi tanácsok).618 A 

bányákkal kapcsolatos bejelentések olyan jövedelmező üzletágként jelenítették meg a 

kavicskitermelést, mely sokkal nagyobb bevételt hoz a konyhára, mint például a téeszek 

termelőtevékenysége, s emiatt – utóbbi rovására – a vezetők is nagyobb figyelmet fordítanak 

rá. Az alábbi – rosszindulatúként elutasított – bejelentés a Tiszapalkonyai November 7. közös 

termelőszövetkezet hanyag munkavégzésével kapcsolatban érkezett 1975-ben: „Hejőkürtön a 

hosszú dölőben az egész tábla búza levágva rendre és ott rohadt el az új törés dűlőben, 

szintén egy tábla a Cifraháton, szintén egy tábla a tiszapalkonyai határban is egy tábla búza 

rohadt el a földön, miért engedik őket fuvarozni, miért engednek nekik sóderbányát nyitni 

                                                                                                                                                         
a borjuknak 400 kg koráig kifutó nélkül felnőni.” Az 1985-ös felvetést a NEB-vizsgálat megalapozatlannak 
tartotta, mivel a karbantartó csoportvezető jutalmat nem kapott. MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. 
614 MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1989. 
615 Jól ábrázolja a sofőrök világát és helyzetét a Visszaszámlálás című 1986-os magyar film. Abban a főszereplő, 
Sanyi révén (akit Eperjes Károly alakít) mind a feketemunka, mind pedig az önállóságra törekvés jelensége 
felbukkan. Visszaszámlálás, 1986, rendezte: Erdőss Pál. 
616 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. (Mezőcsát); 1205. 58. d. 1987. (Nemesbikk) 
617 Nyékládházán 1917-ben alakult meg a Mezőnyék-ládházi Kavicsbánya Rt., majd 1949-es államosítását 
követően a Miskolc-környéki Kavicstermelő Nemzeti Vállalat. Az ország- és megyeszerte beinduló építkezések 
(pl. Ferihegyi repülőtér, Kiskörei Vízlépcső, Tiszai Vegyi Kombinát) kavicsigénye folyamatos kitermelést tett 
lehetővé, s a mintegy 300 fős kavicsbánya-üzem országos szinten is meghatározóvá vált, a termelés 13%-át adta. 
KISS A. 2006. 335–336. 
618 Helységenként gyakran többet is: a legtöbbet, szám szerint kilencet, Mezőcsáton, de három-négy bányával 
rendelkezett még Emőd, Sajószöged, Muhi, Nagycsécs, Hejőpapi, Nemesbikk, Igrici vagy Tiszakeszi is. A járási 
települések bányanyitásainak, -bezárásainak lexikonszerű összefoglalását adja: IZSÓ I. 2011. 19–99. 
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Hejőkürtön, […] mivel a földet eladják, így nem érdekli őket, hogy a levágott búza elrohad a 

földön, vagyis a termeléssel nem sokat törődnek, hiszen van pénz a fuvarból meg a sóderból 

és a sóder tetejéről eladott földből kérném kivizsgálni és rendre utasítani ezen 

hanyagságukért”.619 Emődön a tanács Költségvetési Üzeme működtette a bányát, az 1969-es 

bejelentés ezért a vb. elnök ellen érkezett: „Az elnök a tanácsi munkáját nem igen végzi, mert 

csak a bányával foglalkozik, minket munkásokat sohasem hallgat meg, mert nem ér rá, de a 

bányával kapcsolatosan mindig itt tartózkodik a cukrászdába és a vendéglőbe”. A vb. elnök a 

vádak szerint a bánya üzemeltetését egy bizalmasára bízta, sóderért cserébe építési anyagot 

kaptak, rendszeresen nem adtak nyugtát a kavics áráról, a bevételt zsebre tették, abból 

osztozkodtak és házat építettek. Az ellenőri vizsgálat igazolta a szabálytalanságokat, 

mindenekelőtt a készpénzkezeléssel és a tanács anyaggazdálkodásával kapcsolatban.620 A 

bányákkal kapcsolatos bejelentések rendre azzal vádolják a vezetést és bizalmasaikat, hogy 

saját maguk vagy ismerőseik magánépítkezéseihez ingyenes fuvarokat bonyolítanak le: „Sz. 

Z. bányaüzemvezető – a hejőszalontai pártvezetőség titkára, propagandista – 1976-tól 

kezdődően amikor hozzálátott Hejőkeresztúr községben lakásának építéséhez, amely még 

nincs készen, nincs befejezve, mert úgy látszik még nem tudta kilopni hozzá a kavicsbányából 

azt amivel be kellene fejezni –  a tsz fizetett a kavicsbánya dolgozókat és azok munkaidő alatt 

Sz. et.-nál dolgoztak és ezt látta a pártvezetőség titkára, a tsz elnökétől kezdve mindenki és 

tudta is és szemet hunytak felette, senki sem szólt egy árva szót sem. Bírta eddig a tsz kérem 

szépen ezt is, mert már ez a második lakás, amit a tsz bőrére felépítenek”.621 

A jelentések szerint a legnagyobb bűncselekmények azonban hűtlen és hanyag 

kezelés, csalás, sikkasztás (bércsalás, a felvásárlások és értékesítések során elkövetett 

visszaélés, a cégbélyegzők jogtalan használata) révén valósultak meg. Az ellenőrzések 

elsősorban a műszaki és adminisztratív állományú dolgozók, illetve középvezetők (pl. 

                                                 
619 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. 
620 Például a környékbeli kavicsvásárlók befizetéseit utólag, egy összegben és azonos időpontban, vélhetően 
valamelyik alkalmazott fizette be a postán; nem tüntették fel az eladott kavics mennyiségét; a tanács 
magánszemélyek felé engedély nélkül értékesített különböző bontási anyagokat, melyek után nem folyt be 
bevétel, pl. Dr. H. M. budapesti lakos Révfülöpön épült villájához 5 db használt ablakot szállíttatott a tanács. A 
vizsgálat megállapította továbbá, hogy a vb. elnök – a többszöri felszólítás ellenére – nem lépett fel a bányával 
és az anyaggazdálkodással kapcsolatban megállapított szabálytalanságok ellen. MNL BAZML XVII. 1206. 20. 
d. 1969. 
621 Az ellenőri vizsgálat szabályosnak és más tsz-tagokéval arányban állónak találta a tsz által a kavicsbánya 
üzemvezetőjének nyújtott házépítési támogatást, a befizetésekkel igazolt kavicsvásárlást, valamint a tsz-
tagoknak és alkalmazottaknak járó kedvezményes fuvar igénybe vételét. Utánajártak annak is, hogy a bánya 
dolgozói közül kik, mikor, milyen elszámolással dolgoztak az üzemvezető házépítésénél. Eszerint a házat a 
környéken szokásos kaláka módszerrel építették. A szakiparosokon kívül az üzemvezető ismerősei és 
munkatársai – általában munkaidő után, szabad szombaton, vasárnap vagy szabadságot kivéve – végezték a 
segédmunkát, munkadíj nélkül, ellátásért, illetve visszasegítésért cserébe. MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 
1978. 
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pénztárosok, anyagbeszerzők, részlegvezetők, üzletszerzők) által elkövetett sikkasztásokat, 

csalásokat döntő mértékben a vezetők túlzott mértékű bizalmával, a felületes ellenőrzéssel, 

valamint – az adminisztráció fokozatos szakszerűsödése ellenére – a bizonylati rend és 

fegyelem hiányosságaival magyarázták.622 Mulasztást tapasztaltak – „egyes vezetők helytelen 

szemléletéből eredően” – a nagyobb arányú károk kimutatása, bejelentése során is.623 Egy 

sikkasztó bérszámfejtő felelősségre vonás nélküli elbocsátása kapcsán 1978-ban tollat ragadó 

levélíró ennek lehetséges okaira is rávilágított a hejőkeresztúri párttitkár reakcióját idézve: 

„nem kell, hogy az ügy kitudódjon, éppen eleget meghurcolták már ezt a tsz-t és hát mit 

szólnának a járásiak”. Mint az ebből az ügyből is kitűnik, a pártállami bürokrácia szigorú 

hierarchikus rendje, a felettesnek való megfelelési kényszer, a személyes és kollektív 

konzekvenciákkal kapcsolatos félelem együttesen a hiányosságok elrejtésére ösztönzött.624 A 

levélíró következtetése szerint ez a magatartás melegágya a további visszaéléseknek: „Ezek 

szerint akkor az jár jól, aki sikkaszt, hiszen adva van a lehetőség erre, különösen itt a tsz-ben, 

hiszen olyannyira laza a fegyelem, az ellenőrzés, az irodától kezdve a gépműhely, a 

kéziraktár, magtár, kavicsbánya, stb. végig az egész területen, hogy ezek fölött már tényleg 

nem lehet elnézni.”625 

A hibákat elnéző laza,  korrupt vezetés  (annak a tsz-elnök mellett a főagronómus, 

főkönyvelő, főállattenyésztő stb. is része lehetett) visszatérő eleme a bejelentéseknek.626 

1976-ban az ároktői tsz-elnök ellen érkezett – a vizsgálat szerint alaptalannak tartott – panasz 

a NEB-hez: „Tűrhetetlen amit meg mernek csinálni az elnök tudtával. Évek óta a sok fekete 

szántás, vetés, műtrágyázás a tsz terhére és a saját zsebükre. A gépkocsikkal is úgy csalnak, 

ahogy akarnak, mert a kilométeróra majdnem mindegyiken rossz. A fizetések megállapítása 

sem törvényszerűen történik. Az állatelhullás is igen nagymértékű, mert nem kapják meg az 

ennivalót. Az állattenyésztők viszont palotákat építenek kölcsön nélkül. A szesztestvér 

zetorosoknak 2-3 kh feketén használt vetés és kukorica van ingyen. A tagok viszont be vannak 

                                                 
622 Körlevél, 1972. szeptember 25. 2., 1974. január 8. 2., 1974. szeptember 30. 4. 
623 Körlevél, 1974. szeptember 30. 2. 
624 A pártállami bürokrácia természetéről lásd: KORNAI J. 2012. 65–80., 89–91., 128–131. 
625 A bejelentést a NEB részletes vizsgálat után alaptalannak minősítette, mivel a bejelentésben felsoroltakat (az 
említett sikkasztáson kívül még 6 területen vizsgálódtak: üzemanyag-felhasználás; szabályszerű-e a raktári 
anyagok bevételezése és kiadása; kavicsbánya üzemvezető házépítési támogatása; a kavicsbánya dolgozói közül 
kik és mikor, szabályszerűen dolgoztak-e az üzemvezető lakásépítésénél; földjáradék kifizetése; jogszerű-e a 
saját gépjárműhasználati és kiküldetési átalányok megállapítása) a tsz vezetése ismerte, a problémák 
megoldására (elsősorban a bizonylatolási rend hiányosságainak megszüntetésére) intézkedéseket tettek. MNL 
BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. 
626 1984-ben a hejőkeresztúri tsz főagronómusát és főkönyvelőjét vádolták meg különböző visszaélésekkel: „Az 
elnök nem szól nekik, mert hogy az meg kártyázik és annak is megvan a maga haszna.” MNL BAZML XVII. 
1205. 41. d. 1984. 1985-ben a tiszakeszi tsz-szel kapcsolatban írták: „Nagy lopások történnek, de hova jelentsük, 
mikor az elnökhelyettes is ilyen.”; „A laza vezetésről a tsz vagyon széthúzásáról még sokat lehetne írni.” MNL 
BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. 
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csapva, mert az ők földjükből van kilopva a mag, amit elvetnek az egyénieknek, sógoroknak, 

komáknak. […] Az üzemanyag is bevándorol a zetorosok olajkályhájába. Az ellenőrzés az 

egész vonalon nulla.”627 Az elnököket igen gyakran vádolták önkényeskedéssel, 

hatalmaskodással, kik – a közös szövetkezeti tulajdont és a szövetkezeti demokráciát 

semmibe véve – saját tulajdonukként, birtokukként kezelik a rájuk bízott egység vezetését. 

„Mint tsz tag nem türhetjük amit egyik-másik vezető csinál a közös tulajdonnal. […] Tsz 

demokráciát semmibe véve, a társadalmi tulajdon ellopásán keresztül, a gazdaság 

elhanyagolása, lezüllesztése, különböző manipulációk.”628 „Az elnök a kavics bányába nevelt 

halakat meg kavicsot is úgy ajándékozza a barátainak, mintha az övé volna. Hát kérem én 

nem így értem a demokráciát […] Hát kérem ezelőtti világba ezt csak a földesúr csinálhatta 

meg, mert az övé volt minden, de most azt mondják, hogy a demokrácia a dolgozóké, hát ezek 

meg azt hordják szét.”629 Mind a jelentésekben, mind a panaszokban kifogásolták egyes tsz-

vezetők helytelen viselkedését (durva, felsőbbrendű magatartását),630 a túlzónak ítélt 

reprezentálást és vendéglátást.631 

A tsz-elnökökkel kapcsolatos vádak végigvonultak a vizsgált korszak egészén. Varga 

Zsuzsanna kutatásai alapján tudható, hogy az 1968-as reformok nyomán fokozatosan 

sikerágazattá váló termelőszövetkezetek a reformpárti agrárlobbi és a reformellenes 

nehézipari lobbi küzdelmének középpontjába kerültek az 1970-es évek első felében. A 

reformellenes erők többfrontos – sajtó és ideológiai – támadást indítottak a 
                                                 
627 Az elnök válaszában tételesen cáfolta a vádakat. Hangsúlyozta, hogy díjazás ellenében engedélyezi a tsz-
tagok háztáji területének és a kívülállók területének művelését, hiszen az fontos népgazdasági érdek. A tsz 
gépkocsijai folyamatosan bérfuvarozást végeznek, az elvégzett munkát a különböző vállalatok számlával 
igazolják, a belső ellenőr pedig rendszeresen ellenőrzi az üzemanyag-fogyasztást. Tudomása szerint az 
állattenyésztők közül egy fő épít lakást, már 5 éve, őt szülei segítik. Az állattenyésztést az állatorvos mellett 
különböző felügyeleti szervek is ellenőrzik. Amennyiben nem találnák kielégítőnek a válaszát, úgy kéri a NEB- 
vizsgálat lefolytatását. MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1976. 
628 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. (Mezőcsát) 
629 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1984. (Hejőkeresztúr) További példák: „Tsz-ünk a csőd szélén áll és ez a 
két ember [elnök, főkönyvelő – I. Á. L.] jutatta ide. Itt csak az állandó ivászat megy. A tagokkal durvák, 
gorombák. […] A tsz-t két-három vezető magának tekinti és lassan mindent elherdálnak.” MNL BAZML XVII. 
1205. 58. d. 1987. (Nemesbikk) „[A]kkor ma egy vezető azt csinál a nép vagyonával amit akar, mert a 
beosztottak nem szólhatnak semmit, ez az igazi demokrácia a Nógrádi S. Tsz-nél”. MNL BAZML XVII. 1205. 
31. d. 1979. (Nemesbikk) 
630 Hét nevét vállaló tiszakeszi tsz-tag bérproblémái miatt fordult a NEB-hez, levelükben – a vezetésnek 
tulajdonított stiklik bemutatása után – kitértek a vezetési stílusra is: „Megérdemeljük e ezt a visszaélést a 
jelenlegi vezetőinktől, ösztöndíjon kitanultak vezető emberré és úgy beszélnek a tsz tagokkal mint a kutyával, ha 
nem tetszik az utasításuk megyünk a munkakönyvért. Ezt a vezetést legyenek szívesek felülvizsgálni a tsz tagság 
jobb létezéséért kérjük szívességüket a tisztelt elvtársaknak.” MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1980. 
631 Körlevél, 1972. szeptember 25. 3. Sheila Fitzpatrick kutatása szerint a 30-as évek Szovjetuniójában a legtöbb 
gyalázkodó feljelentés a parasztoktól érkezett a kolhoz-elnökök ellen. Tartalmuk és stílusuk sok azonosságot 
mutat a magyar bejelentésekkel: felháborodva és az igazságot követelve kérték a magasabb hatóságok 
közbenjárását, hogy korrigálják az alacsonyabb szintű hivatalnokok helytelen viselkedését. A tipikus falusi 
gyalázkodó levél részletezte a gyakran kuláknak titulált kolhozvezető bűneit (lopás a kolhozból, a kolhozvagyon 
kisajátítása, ittasság, részrehajlás, durva viselkedés a kolhoztagokkal szemben), a kolhoz megmentésére, végül a 
gazember megbüntetésére szólított fel. FITZPATRICK, S. 1996. 86. 
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termelőszövetkezetek ellen, majd a reform lefékezését követően a gazdasági reformok mellett 

leginkább elköteleződött, sikeres téesz-vezetők kerültek a célkeresztjükbe. Az ügyészségi és 

népi ellenőrzési vizsgálatok nyomán tömegesen megindított, koncepciós jelleget öltött 

perekben ugyanazok a vádpontok, elsősorban a társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények 

szerepeltek, s első fokon többéves börtönbüntetéssel zárultak.632 

A vádpontok hasonlósága ellenére a többnyire névtelen vagy a tsz-tagság nevében 

megfogalmazott levelek más természetű konfliktusokba engednek betekintést. Mint láthattuk, 

az állami és szövetkezeti vagyon eltulajdonítása nemcsak a vezetők körében számított 

gyakorlatnak. A lopás általánossá válása és megítélésének relativizálása összefügghetett az 

ötvenes évek erőszakos beszolgáltatási és kollektivizálási intézkedéseivel, a földhöz és 

munkához való megváltozott viszonnyal is. Nagy Netta – az ötvenes évek beszolgáltatási 

rendszerét a Duna-Tisza közi Homokhátságon vizsgáló – kutatásának hangsúlyos eleme, hogy 

a megélhetést is veszélyeztető súlyos beszolgáltatási terhek a szigorú szabályozások és 

ellenőrzések ellenére rejtegetésre (azaz a javak, bevételek állam előli eltitkolására) 

kényszerítették a gazdákat. A „loptuk a magunkét” visszaköszönő eleme a szerző által 

gyűjtött visszaemlékezéseknek, mely az állam által kényszerűen megváltoztatott tulajdonjog 

és a paraszti tulajdonérzet közötti disszonanciára utal.633 Oláh Sándor a székelyföldi Homoród 

menti falvak kollektivizálását kutatva az állam eltulajdonítási tevékenységével szemben 

alkalmazott, a gazdaság minden szféráját átható visszatulajdonítási cselekedetek közé sorolja 

a lopást, amit az anyagi önérdek (túlélés) mellett az igazságtalanságok elleni harc, valamint a 

düh és a visszavágás reménye is motiválhatott.634 Szilágyi Miklós szerint a paraszti 

értékrendben a „Ne lopj!” erkölcsi parancsa a körülmények függvényében értelmeződhetett 

bűnként, kényszerű, ám szégyenletes cselekedetként vagy akár hősi tettként (lásd a 

betyárokat), az eltérő időszakokat vizsgálva pedig úgy látja, hogy a második világháború előtt 

leginkább az uradalmi cselédek, mezőgazdasági bérmunkások esetében a szegény-gazdag, a 

termelőszövetkezetek megszervezése után az enyém-közös szembeállítása írta felül a „lopás 

bűn” alapelvét.635 Kocsis Aranka a szlovákiai Martos kapcsán ír arról, hogy a szövetkezeti 

tulajdont idővel közös magánvagyonként kezelték, s természetesnek tekintették, ha a dolgozó 

a munkabér és a természetbeni juttatások mellett valamennyit elvett és hazavitt abból, amivel 

éppen foglalkozott. A szövetkezeti vagyonból való eltulajdonítás, azaz a szerzés az adott 

személy ügyességét, megélni tudását jelezte, s erkölcsileg nem számított elítélendőnek, 

                                                 
632 VARGA ZS. 2012c.; 2013. 178–208. 
633 NAGY N. 2013. 164–171. 
634 OLÁH S. 2001. 199–257., különösen 241–242. 
635 SZILÁGYI M. 2000. 747–750. 
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különösen hogy az egyszerű tsz-tagot és a vezetőséget is hasonló hozzáállás jellemezte e 

téren.636 

Amennyiben általános és kollektív gyakorlatnak számított a közösből való lopás, 

vajon mi késztette a levélírókat bejelentésük megtételére? A nyilván sokrétű válaszból itt 

most két elemet emelnék ki (a bejelentések lehetséges motivációira a későbbiekben még 

visszatérek). Egyfelől a – sok forrásból (pl. szövetkezetbe bevitt föld, eszköz, állat stb.) 

táplálkozó – tulajdonosi érzület, a szövetkezethez való emocionális kötődés egyszersmind a jó 

gazda felügyelő, védő, ellenőrző attitűdjével is felruházta a tagokat.637 Bejelentésre 

ösztönözhetett továbbá a közös szövetkezeti vagyonhoz való egyenlőtlen hozzáférés, mely 

felerősítette az „egyszerű” tagság és a széles értelemben vett vezetői, irányítói pozíciókat 

betöltők között természetszerűleg meglévő ellentéteket. A bejelentések például a szövetkezet 

vagyonával önhatalmúlag rendelkező tsz-elnököket, üzemanyaggal fűtő zetorosokat, szénával 

kereskedő takarmányosokat, a készleteket megdézsmáló raktárosokat emlegetnek, olyan 

pozíciókat, melyek nagyobb teret engedtek a szövetkezeti javak eltulajdonításának. A 

mezőcsáti Augusztus 20. Tsz ellen 1979-ben – „sokak nevébe egy kiskeresetű TSz dolgozó” 

aláírással – tett bejelentés például nem is a vezetők, hanem a „tagság fejesei” ellen irányult: 

„Szemünkbe kinevetnek mert nekünk nincs lehetőség ijet csinálni.”638 A kedvezményezettek 

köre ugyan bővülhetett, de ennek alapja elsősorban a rokonság (a gyakran emlegetett „sógor-

koma elv”), a barátság („haverizmus”) vagy az együtt ivás, kártyázás gyakorlata 

                                                 
636 KOCSIS A. 2006. 99–102. Lengyel kutatók az 1980-as években öt vállalatnál folytatott terepmunkára alapozva 
a gyári infrastruktúrával, anyagi javakkal és a munkaidővel való visszaélés különböző formáit különítették el 
(lopás; elemelés; ingyenes szívességek; gyáron belüli szolgáltatások; elintézés és szervezés; vesztegetések; kéz 
alóli árusítás; mellékes munka). A korabeli hivatalos média által sugalmazott megközelítést, miszerint a lopás 
megítélésekor kétféle morális kód létezik (akkor számít stigmatizált tevékenységnek, ha valaki magántulajdonát 
érinti, míg társadalmi tulajdonnál ez nem számít) túlságosan leegyszerűsítőnek vélték, hiszen pl. a bolti lopást 
vagy egy kívülálló által elkövetett munkahelyi lopást ugyanúgy elítélendőnek tartottak a munkások. A gyárból 
származó dolgokkal (pl. harisnya) való kereskedés nem számított lopásnak, kivéve, ha az adott dolog egy 
azonosítható személyhez tartozott (pl. harisnyák tűnnek el a vásárló által kifizetett, küldésre előkészített 
csomagból). Valamilyen eszköz, tárgy személyes használatra történő elemelését szintén nem tekintették 
lopásnak, szemben azzal, ha egy valaki által már elemelésre előkészített dologgal történt ugyanez. A kutatók 
mindezt az informális gazdaság szerves részének tekintették, egyúttal a társadalmi tulajdon létének kóros 
következményeként értékelték. Utóbbiról úgy vélték, hogy elhomályosítja az erkölcsi tudatban mindig jelenlévő 
„enyém” – „nem az enyém” közötti különbséget. Még ha valaminek a tulajdonosa nem is ismert, elegendő annak 
tudása, hogy az nem a miénk. Ezért tekinthető a bolti lopás mindig is lopásnak, mert az onnan elvett áruk akkor 
lehetnének az „enyémek”, ha fizetek értük. Egy állami vállalatnál azonban számos tényező elmossa a fent 
említett határt: az egyszerre alkalmazotti és társtulajdonosi szerep; az eszközök, anyagok és a munkaidő 
folyamatos elpocsékolásával való szembesülés (ha nem viszik el, máskülönben tönkremenne); személyes 
nyereség – absztrakt veszteség. FIRLIT, E. – CHŁOPECKI, J. 1992. 97–100. 
637 A tulajdonosi érzület kialakulását (figyelemmel a tagok egykori társadalmi helyzetére, a nemzedéki 
különbségekre, a belépés időpontjára) több termelőszövetkezettel kapcsolatos korabeli kutatás is vizsgálta. Pl. 
SZIJJÁRTÓ A. 1972. 359–361., 1973. 98–100., LŐKÖS L. 1973. 164–165. 
638 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1979. (Kézzel írt levél.) 
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(„szesztestvér zetorosok”, „jóbarát, szeszbarát”, „puszi decizőbarát”) volt.639 A tsz-

elnökökkel szemben megfogalmazott vádak a NEB-vizsgálat után igen gyakran alaptalannak 

bizonyultak. Sokat elmondanak így ezek a levelek a jogszabályokkal, munkahelyi 

hatáskörökkel, szervezeti ügyrenddel stb. kapcsolatos tájékozatlanságról is, de még inkább a 

szövetkezeti kollektívát jellemző belső, sokrétű megosztottságról. 

Bár a téeszekben elkövetett legjellemzőbb visszaéléseket összegző hivatalos 

körlevelekben nem szerepel, a bejelentések alapján az egyik legnagyobb falusi 

feszültségforrást a tejfelvásárlás  képezte, a tehéntartó gazdák ugyanis csalással, 

hatalmaskodó, durva magatartással vádolták a helyi termelőszövetkezet alkalmazásában álló 

tejátvevőket. A járás számos falujából beérkező, akár többször is megismételt panaszok 

szerint a gazdák nem megfelelő összeget kapnak a leadott tej után, mivel a tejátvevő 

valamiképpen csal: például helytelenül, rendszeres tejminta-vizsgálat nélkül állapítja meg a 

tej zsírtartalmát és fajsúlyát, nem rendszeresen/helyesen adminisztrál, nem figyel a higiéniára, 

a tejmintákat piszkos, koszos üvegekbe vételezi, a hanyag kezelés miatt a tej többszörösen 

megsavanyodik, továbbá saját hasznára vizezi a tejet. A vádak – miszerint magának kedvez – 

felerősödtek, ha a tejbegyűjtő maga is tehenet tartott. Ilyen esetekben a NEB az 

összeférhetetlenség megszüntetését javasolta, vagyis alkalmazzanak tejfelvásárlóként olyan 

személyt, aki nem tart tehenet, de egyes esetekben ez megoldhatatlan feladatnak bizonyult. Az 

1980-as népszámlálás szerint mindössze 47 fős Dollártanya tehéntartói például hiába 

panaszolták be a tejcsarnokost 1979-ben, a téesz a lakosság összetétele miatt nehezen tudott a 

kritériumoknak („írni és számolni elfogadhatóan tudjon”) megfelelő másik személyt 

találni.640 A tehéntartók panasza gyakran az ellenőrzés hiányosságaira hívta fel a figyelmet, 

amit a NEB-vizsgálatok nyomán foganatosított, különböző súlyú intézkedések (megrovás, 

elbocsátás) is igazolni látszanak. Problémák adódhattak abból is, hogy a gazdák nem 
                                                 
639 „Főleg a műhely területén érvényesül a sógor-koma elve. Ezeknek az embereknek az alkalmazásából a 
közösnek végtelen kára származik úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Mert szakmailag nem hozzáértők, mindenféle 
képzettség nélkül kezdve a szállításvezetőtől a műhelyvezetőn keresztül a szerszámraktárosig.” MNL BAZML 
XVII. 1206. 19. d. 1975. (Mezőcsát) „Minden területen csak a visszaélések tömkelege halmozódik, a 
járműveknél, gépműhelyben, az üzemanyaggal, sőt a kavicsbányában is, akik ezen a területen dolgoznak nincs 
szükségük a fűtőolaj beszerzésére – még eladásra is jut belőle – és erre nem figyel fel senki [...]. Ugyanez a 
helyzet a kéziraktárba, aki jóbarát, szeszbarát az mehet és vételezhet, azt amire éppen odahaza szüksége van, v. 
hiányzik a készletéből.” MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. (Hejőkeresztúr) A szervezeti hierarchia majd 
minden szintjén megfigyelt összefonódások felfejtése szintén visszatérő eleme a leveleknek. 
640 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1979. Egy 1989-es geleji vizsgálatban tanúként meghallgatott 
személyeknek a bepanaszolt tejátvevővel kapcsolatos pozitív nyilatkozatai alapján a jó csarnokos ismérvei a 
következők: rendet, tisztaságot tart a csarnokban, megköveteli, hogy jó minőségű tejet adjanak át a gazdák, a 
tejet rendszeresen vizsgálja, helyesen számol és nem részrehajló. MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1989. A 
mezőcsáti Tejgyűjtő Állomás egy dolgozója 1978-ban viszont arról számolt be, hogy a tisztaság és az egészséges 
munkakörülmények biztosításához a legelemibb eszközök (pl. gumicsizma, takarítóköpeny, tejkezelő 
fehérköpeny, hajvédő fityula, tejcsöveket tisztító kefe) sem álltak rendelkezésre. MNL BAZML XVII. 1206. 19. 
d. 1978. 
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rendelkeztek kellő ismeretekkel a tejvizsgálat módszereit illetően, ennek orvoslását például 

1986-ban TIT előadások szervezésével oldották meg.641 A tiszatarjáni tejcsarnokos ellen 

1975-ben a NEB-hez és a téeszhez érkezett bejelentés igen részletes leírását adja az egyik 

csalási módnak, tekintve hogy a csarnokban rövid ideig kisegítőként dolgozó bejelentő tanúja 

volt a folyamatnak. Eszerint a csarnokos a téesztől és a háztájizó gazdáktól begyűjtött tejet 

rendszeresen vizezte, este és reggel is kb. 6–8 vödör, azaz naponta 80–100 liter vizet (nyári 

időszakban naponta 100–120 litert) öntött a 400 literes kádban tárolt tejhez. A bejelentés 

nyomán a tsz ellenőrei tetten is érték a csarnokost, s az is igazolni látszott a vádakat, hogy az 

ingadozó, a megengedettnél rendszerint alacsonyabb tejzsírszázalék nem követte a fajta 

sajátosságait. A plusz mennyiségért a Tejipari Vállalattól kapott pénzösszegen a tejbegyűjtő 

néhány gazdával – kik nevére a keletkezett többletet elkönyvelte – osztozott. A csalás 

feltárásához a bejelentő özvegyasszony a tejkönyvek, a tejbegyűjtési napló és a szállítási jegy 

összevetését javasolta. A téesz az eredménytelen fegyelmi tárgyalás után feljelentést tett a 

Járási Ügyészségen, az a csarnokos és öt társa ellen bűnszövetségben magánokirat-

hamisítással elkövetett jelentős kárt okozó csalás büntette miatt elrendelte a nyomozást, amely 

végül vádemeléssel zárult.642 

 

VII. 2. 2. „még egy ilyen kapzsi tanácselnök ebben a rendszerben nem volt a község élén” – a 

helyi potentátok elleni bejelentések 

 
Az állami és pártszervek működésével kapcsolatban megfogalmazott bejelentések 

tartalmi vonatkozásban sok egyezést mutatnak a téesz-vezetőket ért vádakkal. A vezetők 

önkényeskedése („kiskirályoskodása”),643 a tanács anyagi és személyi erőforrásaival 

(különösen a karbantartó, építőbrigádokkal) való visszaélés, az anyagszállításokkal 

kapcsolatban a sofőrök, mint tanúk emlegetése, s nóvumként a tanácsi szervek szociális 

segélyosztási gyakorlatának kifogásolása, a bürokrácia lassúsága, valamint a hivatalok hanyag 

ügyintézése visszatérő eleme e bejelentéseknek. Továbbá a rokoni-baráti kör helyzetbe hozása 

                                                 
641 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1986. (Hejőkürt) 
642 Az ügy további fejleményeit a NEB már nem követte figyelemmel, ezért az ítéletről a vizsgált iratok alapján 
nem áll rendelkezésre információ. MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. 
643 A vezetők befolyásának, korlátlan hatalmának érzékeltetésére sűrűn alkalmazták a „kiskirályoskodni” 
kifejezést: „[I]tt mindenki ismeri [a vb. elnököt – I. Á. L.], ki nem állhatják, mert rettenetesen felvág, úgy 
viselkedik, mint egy kiskirály.” MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. (Emőd) Az emődi Költségvetési Üzem 
vezetőjével kapcsolatban megfogalmazott vád: „Ha egy dolgozónak valamire szüksége van, szinte kalapolni kell 
egy hétig, mert itt nagy a kiskirályoskodás.” MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1980.„Ő a falu mindhárom 
kiskirálya, neki mindent szabad és a buta elnézi. Kérem szépen a mai világban még ha ő a tsz elnöke is sokat 
megenged magának.” MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1989. (Hejőkeresztúr) A sajószögedi vb titkár és a 
„környék egyes vezetői” ellen is érkezett bejelentés: „Ne legyen joga egyes vezetőknek így »kiskirályoskodni«.” 
MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1989. 
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mellett nagy terepet kap a helyi elit és nómenklatúra egymást támogató-fedező tevékenysége 

is. 

Mezőcsátról – feltehetően egyazon személytől vagy társaságtól – több hasonló 

tartalmú levél is érkezett a helyi vezetők ellen a nyolcvanas évek közepén.644 A maffiaként 

emlegetett csoport tagjai – a községi pártbizottság titkára, a tanácselnök, a „gépállomás-

vezető”645, a tanács költségvetési üzemének vezetője és a tsz-elnök – a többé-kevésbé igazolt 

vádak szerint számos ügyben kedveztek maguknak vagy egymásnak. A NEB-vizsgálat a 

párttitkárra és a tanácselnökre fókuszált. A levélíró jellemzése szerint a településen egyszerre 

maffiafőnökként és Napóleonként uralkodó párttitkár az iskolabővítés során két melléképület 

bontási anyagát ingyen, saját, miskolci építkezéséhez használta fel, mezőcsáti „összetákolt 

roncs lakását” pedig szolgálati lakás céljára akarta eladni, s utasítására elmaradt a május 1-ei 

felvonulás. A vizsgálat megállapította, hogy bár a bontott anyagok után történt befizetés, az 

összeg helyességét már nem lehetett megállapítani, mivel az anyagok mennyiségéről és 

minőségéről nem készült feljegyzés. A vizsgálat lefolytatása idején a tisztségéből – jobbára a 

fenti ügyek miatt – felmentett párttitkár megítélését nagyban rontotta az is, hogy a helyi 

óvodában dolgozó felesége ellen kiskorú veszélyeztetése miatt bírósági eljárás volt 

folyamatban. A bukott párttitkár lakásának megvásárlását végül a megyei tanács megvétózta. 

A helybéli tanácselnök ellen a legfőbb kifogás az volt, hogy rokonait pozícióhoz juttatta: 

„mindenütt ottvannak a rokonai, ő a tanács elnök, a felesége a Gimnáziumba párttitkár, a 

sógora a téeszbe párttitkár, a sógornője a gamesznál hivatalnok”. Bár e vád – másokkal 

egyetemben – igazolhatatlannak bizonyult (megfelelő szakképzettséggel, üres álláshelyekre 

jelentkeztek a rokonok), az ellenőrzés másik két ügyben fogást talált a tanácselnökön. A 

tanácselnök tanácsi bérlakást kívánt juttatni édesanyja részére, szándékától azonban a közben 

megindult vizsgálat során a NEB-elnök óva intette. S bár az ügy egy része ezután nem ismert, 

az tudható, hogy végül tanácsi bérlakások szabálytalan kiutalása miatt a megyei tanács vb. 

fegyelmi eljárást indított a tanácselnök ellen. Az egyik bejelentésben azzal is vádolták 

ugyanezt a tanácselnököt, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár egykori igazgatójaként 

ROBI kapát vásárolt az intézmény részére, s azt a kezdetektől fogva – a vezetői pozíciótól 

való megválása után is – lakásán tárolta, és saját céjaira használta. Az eszköz megvásárlását 

az ekkoriban országszerte elterjedt kertbarát-mozgalomhoz való csatlakozás tette lehetővé. 

                                                 
644 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1983., 41. d. 1985., 58. d. 1987/1., 1987/2. 
645 A levélíró minden bizonnyal összekeverte a tisztségeket, hiszen akkor gépállomások már vagy húsz éve nem 
léteztek. Az első gépállomás még 1947 novemberében kezdte meg működését, az utolsók (szám szerint 19 
gépállomás) pedig – az 1961 áprilisában megindult gépállomásból gépjavító állomássá szervezés eredményeként 
– 1968-ban szűntek meg, pontosabban mondva alakultak át gépállomásból gépjavító állomássá. HONVÁRI J. 
2003. 81–93., 547–557. 
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Amellett, hogy a Kistermelők Baráti Körének megalapítása az egykori igazgató véleménye 

szerint szorosan beletartozott az intézmény társadalmi feladatkörébe,646 lehetőséget biztosított 

arra is, hogy az intézmény mezőgazdasági kisgépet vásároljon a kör részére, melyet az 

egykori igazgató 4-5 tagtársával közösen kiskertművelésre használt. Tekintve azt hogy a 

tervezett, de a hivatalos megalakulásig végül el sem jutott „Kör” működése kimerült a ROBI 

kapa használatában, a NEB-elnök nem tartotta indokoltnak az intézményi beruházást, s 

javaslatára az új igazgató fontolóra vette a gép eladását, illetve hasznosításának egyéb 

lehetőségeit. A fenti ügyek ellenére nem ingott meg a bizalom a tanácselnökben, hiszen 

továbbra is a település élén maradt. 

A tiszatarjáni általános iskola igazgatójának visszaélései ügyében 1980-ban érkezett 

bejelentés a NEB-hez. A vádak egy részét megalapozottnak találták: a tanári 

illetményföldeket azon tanítók nevében is művelték, akik nem is igényeltek földet, s az így 

befolyt plusz összeget a tanári kar nagy részének egyetértésével a közösség kiadásaira (pl. 

rendezvények reprezentációs költségei, ajándékvásárlás), illetve iskolai célokra fordították. 

Nem az előírásoknak megfelelően vezette továbbá az igazgató a gyakorlókertet sem, mivel 

nem bevételezte a megtermelt termékeket (a levélíró szerint rengeteg pénzt árult belőle). A 

vádak érintették a kultúrház vezetőjét („Sok szülői értekezletet kultúros előadásnak 

minősítenek a kultúrház vezetővel közösen és pénzt vesznek fel érte.”) és a tanács adóügyi 

megbízottját is (az anyja nevére kiállított engedéllyel üzemelő darálót annak halála után is 

működteti, adót viszont nem fizet utána). A levélíró magyarázatot talált a NEB által 

fegyelmivel büntetett igazgató, s a többi megvádolt személy felelősségre vonásának 

elmaradására is: „Mindezeket a tanács is elhallgatja, mert együtt iszik a titkár az adóssal az 

adós felesége pedig kultúros könyvtáros, amit tisztességtelenül lát el és potyán kapja a pénzt. 

Így összeszövődnek itt a dolgok”.647     

1989-ben a sajószögedi vb titkár építkezésével kapcsolatos bejelentés nehezményezte, 

hogy tanácsi alkalmazottakkal építteti a lakását: „Nap, mint nap ott dolgozik az egész brigád. 

Így könnyű felépítkezni, a tanács fizeti őket.” A bejelentő meglátása szerint nem érdemes az 

üggyel a felettes szervekhez sem fordulni, „mert úgy hangoztatja a vezető gárda, hogy nekik 

a megyén is jó barátjai vannak. S. P. országgyűlési képviselő is itt építkezett, így hozzá sem 

                                                 
646 A háztáji és kerti kisegítő gazdálkodás (zöldség- és gyümölcstermesztés, kisállattenyésztés stb.) segítését 
célzó egyesület létrehozásának szándékát öten támogatták aláírásukkal, mely a tervek szerint tapasztalatcsere-
beszélgetések rendezését; szakelőadások, szakíró-olvasó találkozók szervezését; szakkönyvek és folyóiratok 
tanulmányozását, az abból szerzett ismeretek, új módszerek, eljárások alkalmazását, s az eredmények 
konzultációját; a művelődési központ által beszerzendő, s a tagok részére ingyen kikölcsönözhető kisgépek 
tervszerű, közös hasznosítását vállalta volna. 
647 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1980. 
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mehettünk, mert neki is elintéztek már egy pár dolgot.” A tanácselnök válaszlevelében 

hangsúlyozta, hogy a lakosság kifogásaira számítva előzetesen egyeztettek a kérdésről mind a 

tanács-, mind a vb ülésen, s a dolgozók is szabadságot vettek ki az építkezés időszakára. „Egy 

tanácsi vezető is hasonlóképpen tud építkezni, mint bárki más; igénybevéve a kollégák, a 

munkatársak segítségét, hiszen elsősorban velük van meg a mindennapos kapcsolat, mint 

ahogy ez más építkezőknél is fennáll.”648 

Egymás stiklijeinek elnézése, a kölcsönös szívességtevés gyakran ismétlődik a 

levelekben. Az emődi vb. elnök ellen – mint fentebb már szó esett róla – elsősorban 

bányaügyletei miatt érkezett 1969-ben bejelentés, amiatt figyelmeztetésben is részesült. Vele 

kapcsolatban is elhangzott, hogy csak magasabb pozíciójú emberek társaságát keresi. „Volt 

olyan eset már amikor kijelentette, hogy ajándékkal mindent el lehet érni, mindenkit le lehet 

kenyerezni. Bizony mi is látjuk, hogy a lopot anyagokból könnyű pálinkát, bort és 

hízóféleséget is ajándékozni a járási elnöknek.”  A NEB-ellenőrzés a borajándékozásnak járt 

utána. Megállapították, hogy a községi tanács vb. elnökének utasítására az Állami Gazdaság 

szőlőtelepén öt tanácsi dolgozó szőlőt szedett, s az így összeszedett szőlőből nyert 50-60 liter 

mustot a járási vezetők megvendégelése céljából az elnök a lakásán tárolta, ahogy átmenetileg 

a Járási Tanács VB. elnöke is itt helyezte el a téesztől vásárolt szőlőből készült mustját. 

Szintén a vb. elnök utasítására az építőbrigád öt tagja egy napot volt kapálni a Járási Tanács 

négy dolgozója által az emődi téesztől bérelt szőlőben.649 

A fentiekkel kapcsolatban egy dolgot szeretnék kiemelni. A korrupció az egyéni és 

csoportérdekek érvényesítésének egyaránt eszköze lehetett. Szituációtól függően a tanácsi, 

járási, s magasabb szintű vezetőkkel ápolt szoros kapcsolatok informális módon erősítették 

egy-egy település, szövetkezet, vállalat pozícióját, érdekérvényesítő képességét. Chris Hann 

az egykori tázlári tanácselnökkel 2001-ben folytatott beszélgetése kapcsán elemezte a „fehér 

asztal” és „tiszti vacsora” fogalmát, mely a tanácselnök elbeszélésének leggyakrabban 

előforduló motívuma volt. A falusi tanácselnöknek és feleségének számos alkalommal kellett 

megvendégelnie a magasabb rangú elvtársakat, megyei képviselőket, mely nemcsak a feleség 

számára jelentett rengeteg munkát, hanem más helyi családoktól is hozzájárulást (hús, bor 

biztosítása) követelt. E vacsorák jelentőségét így fogalmazta meg: „Ahhoz, hogy én valamit 

szerezzek, ahhoz egy vacsora kellett, vagy egy ebéd.” Ily módon sikerült például előmozdítani 

a falu vízművének felépítését, vagy elérni, hogy a kiskunhalasi orosz katonatisztek társadalmi 

                                                 
648 MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1989. 
649 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. 
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munkával járuljanak hozzá a művelődési ház felépítéséhez.650 A Leninvárosi Építőipari 

Szövetkezet egyik névtelen dolgozója 1984-ben vélhetőleg két levelet is írt a leninvárosi 

NEB-nek, melyben a szövetkezet „kilátástalan” helyzetbe kerüléséért O. Gy.-t, a városi tanács 

volt műszaki osztályvezetőjét, a szövetkezet felügyelőjét hibáztatta. Miután szövetkezeti 

anyagból, munkaidő alatt felépítették számára tiszaparti hétvégi házát, valamint elkészítették 

és a helyszínre szállították csónakját, „azóta újból csak mint rossz gyereket, ütik a 

szövetkezetünket. Az érdekeltség megszűnt. Eddig olyan jó hírnevünk volt, de az megszakadt, 

pedig sok jót tett szövetkezetünk O.-nak.”651 Pünkösti Árpád téesz-elnökökről írt 

szociográfiájában az elnökök szintén hangsúlyozták e kapcsolatok fontosságát, melyek előnyt 

jelenthettek egy-egy támogatás, hitel vagy beruházás megszerzésekor, akárcsak a minősítések, 

fizetések, kitüntetések megítélésekor. Ennek tudatában a helyi, járási vezetés előszeretettel 

fordult hozzájuk különböző szívességeket kérve, ami a téesz-elnökök válaszai alapján szinte 

bármi lehetett. Például a téesz termékeihez (gyümölcs, hús, pálinka, palánta, facsemeték), 

anyagaihoz (kavics, homok, építőanyag, trágya, növényvédőszer) ingyen vagy jutányosan 

való hozzájutás, fuvarok bonyolítása, háztáji vagy olcsó telek juttatása, földügyek intézése, 

rokonaik alkalmazása, vendégeik fogadása, ivászatok rendezése stb.652 Az ilyen természetű 

ügyek kivizsgálása – ahogy Pünkösti is tapasztalta a téeszelnök-perek kapcsán – gyakran 

egyoldalú maradt, s elhallgatták benne ezeket a kapcsolatokat. Az Építőipari Szövetkezet 

                                                 
650 1987-ben azonban korrupciós pert indítottak a tanácselnök ellen: rejtett magnós felvételeken több tanyasi 
lakos is arról mesélt, hogy a villamosításért pénzt és "naturáliákat" adtak az elnöknek. Hann értelmezése szerint 
ez esetben az általánosított reciprocitás helyébe egy újfajta patrónus-kliens viszony lépett, amely nemcsak 
informális hivatali visszaéléssel, hanem akár nyílt színi zsarolással keveredhetett. HANN, C. 2004. 49–51. 
651 Mind az osztályvezető, mind a szövetkezet elnöke engedélykérésekkel, számlákkal igyekezett igazolni a 
munkálatok szabályosságát. Az osztályvezető egyedül abban látta magát hibásnak, hogy a faanyag és az 
elkészült csónak kiszállításához a szövetkezettől kért segítséget („Kérése az volt, hogy ha olyan fuvar adódik, 
amelynél elfér az övé is, próbálják már megoldani.”). A NEB-ellenőr bevonta a vizsgálatba a városi 
pártbizottságot és a tanácselnököt, valamint a szövetkezeti párttitkárt is. A tanácselnök nem kívánt állást foglalni, 
annyit fűzött az ügyhöz, hogy „lényegesen összetettebb problémákat” érez a bejelentés mögött. Elsősorban (a 
szövetkezet elnökével szemben elfogultságát is jelző) szövetkezeti párttitkár nyilatkozatára hagyatkozva részben 
megalapozottnak tekintették a bejelentést. A szövetkezeti párttitkár – bár tudott a „kapcsolt fuvarról” – az 
elnökre irányította a NEB-ellenőrök figyelmét (nem tartva valószínűnek, hogy kifejezetten O. Gy. ellen irányult 
a bejelentés, „hiszen a volt főkönyvelő, az elnök (és a műszaki vezető) hibás mindenért”), s különféle 
szóbeszédek ismertetésével tovább hiteltelenítette személyét. A vizsgálat eredményeként végül felmentették 
munkája alól a szövetkezet elnökét, a párt vb pedig további állásfoglalást ígért az ügyben. Pár hónappal később 
újabb levél érkezett, melyben a levélíró kiállt az „ártatlanul leváltott” elnök mellett, s a más munkahelyre 
elhelyezett O. Gy.-t hatalommal való visszaéléssel vádolta meg. MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1984/1., 
1984/2. Nagyjából egy évvel később, 1985-ben még egy névtelen levél érkezett a veszteséges, s hamarosan 
felbomló szövetkezettel kapcsolatban, ám ezúttal a lakatos művezetőként dolgozó párttitkár ellen, aki a vádak 
szerint a szövetkezet anyagát és műhelyét maszek munkáihoz használta fel. A vizsgálódást végül eredménytelen 
helyszíni vizsgálat miatt lezárták. MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. 
652 PÜNKÖSTI Á. 1988. 218–232. A termelőszövetkezetek sikerességét befolyásoló kapcsolati tőkéről, a megyei 
apparátus kádereinek tett szívességekről erdélyi viszonylatban lásd: OLÁH S. 2006. Mivel a helyi vezetők 
kapcsolatápolása közvetve a tagságot is jövedelmezőbb munkákhoz, nagyobb osztalékhoz juttatta, Oláh a javak, 
értékek hűtlen kezeléséről alkalmanként feljelentést tevő termelőszövetkezeti alkalmazottakat úgy jellemezte, 
mint akik nem értik, vagy rosszul értelmezik a „valóságos viszonyok nyelvét”. 
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párttitkára is említést tett arról a NEB elnökének, hogy a leninvárosi lakásfelújításoknál 

„komoly emberek vitték a padlószőnyeget, különböző anyagokat”, de megnevezni nem kívánt 

senkit, s ezzel a kérdés le is zárult. 

 

VII. 2. 3. A társadalmi tulajdon védelme az üzemekben 

 

A NEB 1957 végi megalakulásával párhuzamosan a társadalmi tulajdon védelmének 

kérdése több fórumon is előtérbe került, a diósgyőri Lenin Kohászati Művek nagyolvasztó 

gyárrészlege mozgalmat is indított a témával kapcsolatban. A mozgalomhoz csatlakozó 

üzemekről, bányákról, vállalatokról az Északmagyarország több hónapos sajtókampányában 

„Nem engedjük, hogy lopják, pazarolják a nép vagyonát” címmel folyamatosan beszámolókat 

közölt. Fellépésük elsősorban a gyári tulajdon védelmére irányult, ami vélhetően 

összefüggésben állt a kollektivizálás későbbi kiteljesedésével. Célkitűzésük között szerepelt 

például a lopások, a sikkasztások, a pazarlás, a fuserálás, az újításokkal kapcsolatos 

visszaélések visszaszorítása, a munkafegyelem, az anyaggazdálkodás szigorítása, olyan 

közszellem kialakítása, melyben a pazarlás és lopás szégyen.653 A Tiszapalkonyai Erőmű 

Vállalat dolgozói szintén csatlakoztak a mozgalomhoz: 10 tagú társadalmi ellenőrcsoportot 

szerveztek, a felvilágosító nevelőmunka mellett pedig társadalmi bíróságot alakítottak, mely a 

helyszínen (a munkahelyi kollektíva előtt) tárgyalja meg a kisebb lopásokat, a KISZ-fiatalok 

brigádja pedig vállalta, hogy a rendészet kérésére ellenőrzi az üzemből távozó gépkocsikat, 

megszervezik az „ezerszemű őrsöt”, melynek tagjai összegyűjtik az erőmű területén található 

vas- és fémhulladékot, s átadják a MÉH részére.654 

Az üzemi visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések aránya viszonylag alacsony az 

általam vizsgált irategyüttesben más forrásokból is tudható azonban, hogy a gyárak és a város 

építéséhez használt bontási anyagok eltulajdonítása, magánépítkezéseken való felhasználása, 

a gyári késztermékek (különösen a TVK által gyártott műanyagtermékek /reklámszatyrok, 

fóliák/, festékek) kihordása és a környék háztartásaiban való használata általános 

                                                 
653 „Nem engedjük, hogy lopják, pazarolják a nép vagyonát”.  Északmagyarország, 1958. január 14. 1., január 
15. 1., január 17. 1., január 18. 1., január 19. 5., január 22. 3., január 25. 2.; A társadalmi tulajdon védelméért. 
Északmagyarország, 1958. január 19. 1. A felhívást hamarosan országos hatókörűvé szélesítették: A Lenin 
Kohászati Művek dolgozóinak felhívása a társadalmi tulajdon védelmére az ország dolgozóihoz. 
Északmagyarország, 1958. január 16. 1. Lásd még: A Hazafias Népfront Borsod megyei bizottságának felhívása 
a társadalmi tulajdon fokozottabb védelmére. Északmagyarország, 1958. január 17. 3.; A mezőgazdasági 
dolgozók csatlakozása a Lenin Kohászati Művek dolgozóinak felhívásához. Északmagyarország, 1958. február 
5. 5.; Kommunisták a társadalmi tulajdon védelméért. Északmagyarország, 1958. július 10. 3. 
654 A Tiszapalkonyai Erőmű Vállalat dolgozói fokozott harcot indítottak a társadalmi tulajdon fecsérlői ellen. 
Északmagyarország, 1958. január 24. 5. 
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gyakorlatnak számított.655 Az üzemekkel kapcsolatos bejelentések a lopások és a fusizás 

helyett – a már említett szövetkezeti párttitkár ügyéhez hasonlóan – arról ejtettek szót, ha az 

üzemi infrastruktúrát és anyagot, valamint munkaidőt maszek munkához (az 1980-as években 

már gazdasági munkaközösség keretében) hasznosították.656 

 

VII. 2. 4. Kereskedelmi témájú bejelentések 

 

A kereskedelmi témájú bejelentések zöme a járás falusi boltjaival, presszóival 

kapcsolatos. A panaszok – akárcsak a Népi Ellenőrzési Bizottságok munkájáról, a 

próbavásárlások eredményéről és a beérkező észrevételek természetéről beszámoló korabeli 

sajtócikkek – leggyakrabban árdrágításról, súlycsonkításról, többletelszámolásról, a 

kiszolgálás milyenségéről, a nyitvatartási idő be nem tartásáról és egyes vásárlóknak 

biztosított jogtalan előnyökről (közkeletűbb nevén pult alóli kiszolgálásról) szóltak.657 Az 

árdrágítás panaszként akkor merült fel, amikor egy alacsonyabb áru terméket magasabb áron 

értékesítettek, az különösen húsáruk esetén volt gyakori (az árdrágítás egyik formája vagy 

velejárója volt, hogy megtévesztették a vásárlókat, például azzal, hogy a vevők nem 

feltétlenül ismerték az egyes állatok részeit, miáltal az olcsóbb húst drágábban 

                                                 
655 Az egyik interjúalanyt, az országos építőipari szövetkezetnél festő művezetőként dolgozó G. Z.-t egy 
gyárcsarnok rosszul kivitelezett kifestésénél hanyag munkavégzésből, hozzá nem értésből eredő nagy értékű 
károkozással vádolták. Mivel a kérdéses időszakban heteken át táppénzen volt, a munkaügyi bíróság felmentette 
a vádak alól. Visszaemlékezése szerint a vezetés azért nem akarta a munkát ténylegesen felügyelő személyt 
felelősségre vonni az ügyben, mert attól tartottak, hogy az üggyel összefüggésben fény derül arra, hogy az illető 
rendszeresen fuvarokat bonyolított a vezetőség építkezéseihez. G. Z. – a visszaemlékezésében először 
minőségellenőrző szervezetként megnevezett – Népi Ellenőrzési Bizottsághoz fordult, de mivel a kivizsgálást 
egyik, népi ellenőrként is tevékenykedő munkahelyi felettesére bízták volna, más fórumot választott igaza 
bizonyítására. Visszaemlékezésében többször is utalt a város vállalati, tanácsi vezetőinek a városépítés során 
folytatott anyageltulajdonításaira. Interjú G. Zoltán Károllyal. Készítette Ispán Ágota Lídia – Kovács Csaba. 
Tiszaújváros, 2012. április 30. – 2012. november 17.  
656 A lopástól és a maszek munkától megkülönböztetett fusizás vizsgálatára az egykori Csepel Autógyár 
munkásainak körében lásd: BEZSENYI T. 2012. 
657 A BAZ Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1972. évi ellenőrzési tapasztalatait összegző jelentés szerint az 
elmúlt évekhez viszonyítva csökkent a fogyasztók megkárosítása, s az egy vásárlóra jutó károsítás összege (1 Ft-
on felüli megkárosítás elvétve, ettől kevesebb összegű viszont változatlanul gyakran fordult elő), s szándékos 
árdrágítás is kevés esetben történt. A beszámoló szerint a vendéglátóiparban a próbavásárlások 37,3%-ánál, az 
élelmiszer szakmában 23,3%-ánál, a ruházati területen 18,2%-ánál, az iparcikk területen 11,7%-ánál, a vegyes 
jellegű boltok 9,5%-ánál mutatkozott valamilyen megkárosítás a vevők rovására. A szabálytalanságok között a 
hamis mérést találták a leggyakoribbnak. A vendéglátó egységekben rendszeresek voltak az 5%-on felüli 
súlycsonkítások, míg a mérőeszközök /mérlegek, súlyok/ az ellenőrzött egységek 1/3-ában kifogás alá estek. 
Előfordult az is, hogy a termelő és nagykereskedelmi vállalatok a csomagoló anyagot is az áruk értékével azonos 
áron adták el, s emiatt a kiskereskedelem is hasonlóképpen értékesítette. A megyei és járási NEB-ekhez 
beérkezett panaszok és bejelentések összegzésekor megállapították, hogy 1972-ben 573 volt a közérdekű 
bejelentések száma, melyek 697 közérdekű ügyet közöltek, s legnagyobb arányban a kereskedelemhez 
kapcsolódtak /184 eset/. Ezek között leggyakrabban az alábbiak szerepeltek: minőségi kifogások /64 db/, 
többszámlázások /30 db/, súlycsonkítás /24 db/, árdrágítás /23 db/, kiszolgálás elleni panasz /56 db/, áruhiány /23 
db/. MNL BAZML XVII. 1205. 3. d. Jelentés a BAZ. Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1972. évi ellenőrzési 
tapasztalatairól; Jelentés a megyei és járási NEB-okhoz érkezett bejelentések és panaszok alakulásáról /1972./ 
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értékesítették),658 illetve a presszók és kocsmák italkimérése kapcsán bukkant fel. A szakáldi 

italbolt vezetőjét például egy panaszos 1969-ben azzal vádolta, hogy saját nova borát a 

legmagasabb fogyasztói áron forgalmazza, illetve hogy a faluban ősszel felvásárolt törkölyt 

tavasszal szilvapálinka áron árusítja.659 Az ároktői bisztróval kapcsolatban 1979-ben azt 

kifogásolták, hogy Commersz rumot Kaszino rum áron, Commersz brandit Cabinet brandi 

áron, vegyespálinkát szilvapálinka áron értékesít, illetve vizezi a kávét és egyes 

italféleségeket.660 A tiszatarjáni bisztróval kapcsolatban pedig egy különösen meglepő 

reklamáció hangzott el és nyert bizonyítást: gázolajos konyakot szolgáltak fel.661 A súly- vagy 

térfogatcsonkítás legjellemzőbb esetei a pontatlan mérlegek, és a nem hitelesített italos 

poharak használatból eredtek, de előfordult, hogy a csomagolóanyag súlyát számolták bele az 

áruéba. Panaszra adott okot az is, ha pontatlanul adtak vissza az áruért fizetett összegből, vagy 

ha az árváltozásokat követhetetlenül, megtévesztő módon jelezték. Minőségi kifogás a 

kenyérrel szemben merült fel több esetben. 1969-ben például a mezőcsáti sütőüzem által 

Hejőpapira szállított fehérkenyér tartós rossz minősége miatt a vb. elnök, a helyi népi 

ellenőrzési csoportvezető, valamint a Földművesszövetkezet ügyintézője együttesen tett 

bejelentést: „A kenyér még a jó minőségű barna kenyérnek sem felel meg, íze savanykás és 

kesernyés, úgy hogy súlyos minőségi kifogás áll fenn, mert a kenyér élvezhetetlen.”662 

A levélírók többször kifogásolták a kiszolgálás színvonalát és a durva hangnemet is. 

Egy magát háromgyermekes édesanyaként megnevező levélíró a Leninváros Óvárosában, 

Tiszaszederkényben található zöldségbolt vezetőjével szemben élt panasszal 1981-ben: „Ha 

nagy ritkán nyitva találom, akkor is magamat kell kiszolgálnom, mert ő éppen üldögél és 

semmi kedve nincs összekoszolni a kezét. Gyakran előfordul, hogy barátokkal «egri bikavért» 

iszogat és akkor jaj annak aki belép az üzletbe, mert a trágár szavaknak minden változatát 

hallhatja.”663 1975-ben egy panaszos a mezőcsáti patyolat vezetőjének hozzáállását tette 

szóvá: „ha valaki visz hozzá tisztíttatni vagy mosni valót azt szinte kinézi az üzletből. Azt 

mondja már megint hozzák a sok rongyot, ki meg nem visznek semmit.” Ráadásul a 

                                                 
658 A tiszakeszi húsbolt vezetőjével szemben 1988-ban elhangzott vádak között szerepelt, hogy „a malac húst 
kibontja és tőke húsként értékesíti, a bőrkét, olvasztó illetve zsírszalonna minőségben értékesíti”. MNL BAZML 
XVII. 1205. 58. d. 1988. 
659 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. 
660 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1979. 
661 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1976. 
662 Számos bejelentés érkezett a Hejőbába-Hejőpapi Új Élet MgTsz által szolgáltatott kenyér minősége miatt is. 
A Leninváros és Vidéke ÁFÉSZ-nél lezajlott NEB-vizsgálat megállapította, hogy 1977-ben a legtöbb panasz (4 
db) e kenyér miatt érkezett. MNL BAZML XVII. 1205. 13. d. Leninvárosi NEB, Témavizsgálatok, 1978. 
Összefoglaló jelentés a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. I. törvény 
végrehajtásának vizsgálatáról. 
663 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1981. 
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patyolatvezető a vevőnek a ruha súlyának ránézésrevaló megállapítását vitató megjegyzésére 

„azt mondta, hogy ilyen tacskókkal nem tárgyal”.664 Az italboltok, presszók világa a 

bejelentéseket alapul véve még inkább nélkülözte a finomságot. Az ároktői italbolt vezetőjét – 

egy régóta húzódó konfliktus keretében, a NEB szerint alaptalanul – az alábbiakkal vádolták  

meg 1977-ben: „A vásárlókkal vendégekkel szemben olyan kijelentéseket tesz, idézem »az 

anyád szentségit, takarodj kifelé a helyiségből«. Többek között velem is ez történt meg állandó 

jelleggel. Mindig alkoholos állapotban van, mely gondolatom szerint viselkedésének az 

okozója.”665 A már példaként felhozott szakáldi italbolt vezetőjének felesége 1969-ben egy 

vendég gúnyos megjegyzésére, melyben az egyébként illegálisan és legmagasabb fogyasztói 

áron értékesített házi bort dicsérte, a vádak szerint azt válaszolta, „fogd be a pofád id meg és 

halgas.”666 

Elsősorban a munkahelyi ittasság és általában a túlzott alkoholfogyasztás 

visszaszorítása érdekében 1977-ben a Belkereskedelmi Minisztérium rendeletet hozott a 

szeszesital értékesítésének korlátozásáról, melynek értelmében munkanapokon a napi 

üzletnyitástól reggel 9 óráig tilos volt szeszes italt árusítani a vendéglátó üzletekben.667 A 

köznyelvben csak „kilencórás rendelet”-ként ismert szabályozást az illetékes helyi szervek 

sűrűn ellenőrizték próbavásárlásokkal. 1979-ben a megyei NEB elrendelte a rendelet 

végrehajtásának átfogó – a megye 203 boltjára és vendéglátó üzletére kiterjedő – 

vizsgálatát.668 A leninvárosi járásban e vizsgálat keretében akadt fenn Tiszakeszi egyik 

italboltja, ahol 10–12 fő (köztük a próbavásárlást végző ellenőrök) részére szeszesitalt 

szolgáltak fel 7 óra 30 perckor. Bár a NEB bejelentés alapján vizsgálta az egységet, ami 

folytatólagosságra utalt, a helyi tanács az 1000 Ft-os szabálysértési bírság kiszabásakor az 

italboltvezető anyagi és szociális körülményei mellett enyhítő körülményként értékelte azt is, 

hogy a boltvezető állítása szerint ezt megelőzően 9 óra előtt szeszesitalt sohasem árusított.669 

A megyei vizsgálat tapasztalata alapján a kiskereskedelmi és vendéglátó egységek döntő 

többsége betartotta a rendelet főbb előírásait, a vendéglátó üzletek fele pedig a nyitvatartás 

                                                 
664 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. 
665 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1977. Az itt említett ároktői italboltvezető nem azonos az 1979-ben 
bejelentett, szintén ároktői bisztró vezetőjével. 
666 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. 
667 A belkereskedelmi miniszter 19/1977. (XII.20.) BkM számú rendelete a szeszes ital értékesítésének 
korlátozásáról. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1977. 1978. 514–517. 
668 MNL BAZML XVII. 1205. 15. d. Témavizsgálatok, 1979. A szeszesital értékesítésének korlátozásáról szóló 
19/1977./XII.20./BkM sz. rendelet végrehajtásának ellenőrzése. 
669 Hasonlóképpen 1000 Ft-ra bírságolták a Bükkvidéki Vendéglátó Vállalat Leninváros Erőmű-lakótelepi 
büféjének helyettes vezetőjét is, aki reggel 8 órakor kétszer 3 cl rummal szolgálta ki az ellenőröket. Elnöki 
figyelmeztetésben részesült a mezőcsáti ÁFÉSZ helyi ABC áruházának két pénztárosa is, amikor a rendelet 
tiltása ellenére a népi ellenőrök kérésére felbontották a boltban vásárolt két üveg sört. 
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kezdetét is 9 órára módosította. Ennek nyomán a szeszvásárlás ebben az időszakban 

áttevődött az élelmiszer- és vegyesboltokba, mire felmerült egy olyan javaslat, hogy a 

boltokra is ki kellene terjeszteni a korlátozást.670 Az intézkedés ellen szólt azonban, hogy 

akkor az igen nehezen felderíthető zugitalkimérések tovább szaporodnának. Az ellenőrzés 

ilyen esetekben leginkább a bejelentésekre támaszkodhatott. 1978-ban például Igriciből 

érkezett levél ez ügyben: „özv. F- M.-né lakásán szabályos italbolt van rendszeresítve, [...] 

hol Soltvadkertről, hol Gyöngyösről hordják a pálinkát [...]. Hajnal 3 h-kor már mikor 

mennek az Állami Gazdaság dolgozói megkezdődik a nyitás és ez folyamatos estig, utána 

következnek a termelőszövetkezet dolgozói.”671 1984-ben egy Hejőszalontáról érkezett 

bejelentés kilenc házi italmérést folytató személyt ajánlott az ellenőrzés figyelmébe, s mivel 

az ügy már a falugyűlésen is felmerült, a tanács a Vám- és Pénzügyőrséghez fordult.672 Egy 

másik igrici levélíró 1986-ban „leleményes” mezőcsáti vejével dicsekvő barátja elbeszélése 

után ragadott tollat, s szolgált pontos információval a NEB-nek: „maga főzi a pálinkát, 

minden héten elad vagy tíz litert százötven forintért és fütyül a világra, ő senkitől se fél, mert 

rendőrt, tanácsot, mindenkit megdátumoz [...]. A pálinkafőző kellékeket a lakatlan szomszéd 

portákon rejti el.”673 A feltárást – mind a rendeletet megszegő kocsmák, mind a zugkimérések 

esetében – nehezítette a falvakba idegenként betérő ellenőrökkel szembeni gyanakvás, 

óvatosság. Erre alkalmanként a levélírók is utaltak: „Nagyon feltűnően, de borzasztó nagy 

nyugalom mellett már kora hajnaltól lehet szeszesitalt kapni Tiszakesziben a tiszaparti 

kocsmában. Kora reggeltől ihatnak a munkásruhás emberek. [...] Nagyon tapintatosan, 

körültekintően meg lehet nézni, bár az idegent, főleg ha jól öltözött vagy kocsival érkezik 

biztosan észre is veszik. Bízunk hogy megtudják oldani rugalmasan és véget tudnak vetni a 

hajnali kocsmának, hogy a munkások józanul jelenjenek meg a munkahelyen!”674 

                                                 
670 A korlátozást végül csak 1987 januárjától terjesztették ki a kereskedelmi egységekre. Nem sokkal később, 
1989 márciusában véglegesen visszavonta a szesztilalmi rendelkezést az Országgyűlés. A szeszes italok 
értékesítésének korlátozása. Észak-Magyarország, 1987. január 2. 8.; A valóság a szeszrendeletről. Észak-
Magyarország, 1989. április 11. 8. 
671 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. A NEB nem folytatta le a vizsgálatot, mivel (jelzés alapján) már a 
rendőrség és a tanács szakigazgatási szerve is figyelemmel kísérte a bejelentett személy tevékenységét. 
672 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1984. 
673 A NEB-vizsgálat eredménytelenségét jelzi, hogy 1988-ban ugyanezen személy ellen újabb, szintén névvel 
vállalt, hasonló tartalmú bejelentés érkezett, ám ezúttal maga a részeg vő fecsegte ki tehetőssége titkát. MNL 
BAZML XVII. 1205. 41. d. 1986.; 58. d. 1988. 
674 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1980. (Tiszakeszi) Egy névtelen bejelentő 1987-ben a volt hejőkürti 
párttitkár, egyben a tiszatarjáni pálinkafőzde vezetőjének házi italkimérésére (és húskimérésére) hívta föl 
eredménytelenül a NEB figyelmét: „nagyon kérem a Elnök Elvtársat hogy kerülő uton mint kis üsti pálinkát 
valami vásárlás úttyán megkísérelni és a kiérdemelt büntetésben részesíteni és a hivatásaitól megfosztani mert 
eza példa roszat szül a Községünkben”. MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1987. (Kézzel írt levél). Lásd még: 
Hajnali ellenőrzésen. Észak-Magyarország, 1987. március 14. 6. 
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A korszak közismert áruellátási hiányosságai675 – néhány szórványos bejelentés 

mellett676 – elsősorban a később részletezett szénellátással és a szolgáltatóipar 

alkatrészhiányok miatt elhúzódó javításaival összefüggésben merültek fel a leggyakrabban.677 

A kereskedelmi egységeknél időről-időre elvégzett témavizsgálatok keretében ugyanakkor 

rendszeresen kitértek az áruellátás kérdésére. Ezekből a vizsgálatokból elsősorban az 

üzletvezetők árubeszerzésért folytatott mindennapos küzdelme bontakozik ki: nem kapják 

meg teljes mennyiségben a megrendelt áruféleségeket, esetenként előzetes egyeztetés nélkül 

helyettesítő árut kapnak (pl. almapaprika helyett cseresznyepaprika), rendszeresek a 

késedelmes szállítások, saját fuvareszközzel kell a hiány pótlásáról gondoskodni, az ÁFÉSZ-

ek ki vannak szolgáltatva a szállítóknak és egy peres üggyel nem akarják az eddigi 

kapcsolatokat még rosszabbá tenni.678 Az áruhiány a kereskedelmi dolgozók körében is 

felértékelte a személyes kapcsolatokat. Egy a nyereségből részesedő tiszadorogmai 

presszóvezető bejelentésében azt feltételezte, hogy „haveri, rokoni, vagy más kapcsolatok” 

mentén működik a sörelosztás: míg a helyi konkurens italbolt 1976. augusztus 20-ára 220 

rekesz (4400 üveg) jól fogyó borsodi világost, majd egy másik szállításból ismét 1000 üveg 

sört kapott, addig saját egységébe semmilyen hazai áru nem érkezett, s más boltokhoz 

hasonlóan kénytelen volt a kevésbé kelendő szlovák és egyéb import söröket árulni.679 

                                                 
675 Az élelmiszerhiányról a második világháború utáni időszaktól az 1970-es évek végéig lásd: VALUCH T. 2013. 
135–159. 
676 Például 1975-ben az 1200 fős Nemesbikkről egy NEB-tag jelentett áruellátási hiányosságokat. A 
kenyérválaszték és -minőség problémája (korábban kétféle kenyeret lehetett kapni, most viszont már csak az elég 
rossz minőségű hejőbábai kenyeret) mellett előfordult, hogy zárás előtt két, ill. négy órával már nem lehetett 
kenyeret kapni az üzletben. Alapvető élelmiszercikkekből (cukor, kakaó, egyes tésztafélék, élesztő, májkrém, 
hentesáru, citrom) és tisztálkodási szerekből (pl. mosószerek, hipó) is hiány mutatkozott. Bár az ÁFÉSZ az 
utóbbi észrevételeket (a hentesáru kivételével) nem látta igazoltnak, azt elismerte, hogy a kenyér zárás előtt 
esetenként elfogyott, mivel a szállító záráskor hozta az igényelt mennyiséget. Hozzátette, az igények felmérését 
nehezíti, hogy sok a községből eljáró dolgozó, akik esetenként munkahelyükön szerzik be a kenyeret, olykor 
pedig (pl. szabadság, betegség esetén) otthon. MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. A Leninváros 
Óvárosában, Tiszaszederkényben üzemelő ABC vezetője szintén említette 1981-ben, hogy a lakók a 
hiánycikként jelentkező áruk vásárlását Leninvárosban intézik, mivel – vélhetően a falusi ellátás másodlagossága 
miatt – egyes nagykereskedelmi vállalatok nem hajlandóak a megrendelt árut leszállítani: a BARNEVÁL 
(baromfifeldolgozó és értékesítő vállalat) pl. a megrendeléseknek csak 25%-át teljesítette, míg a FÜSZÉRT 
annak ellenére sem szállított, ha volt áruja raktáron, déligyümölcs-ellátás pedig szinte egyáltalán nem létezett. 
MNL BAZML XVII. 1205. 22. d. Témavizsgálatok, 1981. A települések élelmiszer-kereskedelmi ellátásának 
helyzete. Vizsgálati jelentés a Leninvárosi Népi Ellenőrzési Bizottság 022151 sz. megbízólevele alapján a 
Leninváros /Óváros/ 83. sz. Élelmiszer ÁBC Áruháznál végzett ellenőrzésről. 
677 Számos német bejelentés, panasz foglalkozott az áruhiánnyal és az ebből fakadóan körülményes, nehézkes 
vásárlással. Elemzésükre lásd: MERKEL, I. 1997., STITZIEL, J. 2008. 265–278. A kereskedelemmel kapcsolatos 
észt panaszlevelek az áruellátás hiányosságai, a beszerzés nehézségei mellett leginkább a kiszolgálás kultúrája és 
szervezése miatt emeltek szót. Az általam bemutatott példákhoz hasonlóan visszatérő téma volt az udvariatlan, 
ill. pult alól történő kiszolgálás, valamint az élelmiszerboltokban való italárusítás és a boltok körül összegyűlő 
ittas emberek. RUUSMANN, R. 2010. 124–127. 
678 MNL BAZML XVII. 1205. 22. d. Témavizsgálatok, 1981. A települések élelmiszer-kereskedelmi ellátásának 
helyzete. Összefoglaló jelentés Leninváros élelmiszer-kereskedelmi ellátásának vizsgálatáról. 
679 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1976. 
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A bejelentések újabb szelete a szolgáltatóipar, különösen a Gelka és KTSZ 

tevékenysége ellen érkezett. Egy felmérés szerint a fodrászat-kozmetika után a rádió-tv 

javítása volt a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás,680 ahhoz kapcsolódóan pedig 

leginkább a javításra bevitt háztartási eszközök (zömében televíziók, rádiók) elhúzódó 

szervizelése késztette levélírásra vagy szóbeli bejelentésre a panaszosokat. Bár a javítások 

átfutási ideje 1976 és 1980 között átlagosan 2–4 nap volt a Gelkánál,681 az alkatrészhiány 

miatt a többhónapos várakozás is általánosnak számított, sőt akadtak ennél hosszabb időt 

igénylő esetek is. Egy mezőcsáti lakos rádiójának javítása a helyi KTSZ-nél például több mint 

egy éven át húzódott. „1975-ben beadtam a rádiót garanciális javításra és még a mai napon 

[1977. február 18. – I. Á. L.] sem készült el annak ellenére, hogy minden héten mentem 

sürgetni. 1977. januárjában a vezető K. K. közölte, hogy alkatrész hiányában már nem tudja 

megjavítani, de mostmár lejárt a garanciális javítás is, így ki sem cserélik.” A NEB-vizsgálat 

hatására a panaszost végül cserekészülékkel kártalanították.682 Egy tiszakeszi sorkatona 

hibásan vásárolt háztartási tűzhelye végeláthatatlan javítását inkább a Gelka alkalmazottak 

nemtörődömségének tulajdonította. „Nem tudom elhinni, hogy tizenhat hónap alatt nem 

kaptak volna alkatrészt a tűzhelyhez. […] Sajnos, mivel én katona vagyok, nincs időm utána 

járni annyiszor már ennek a problémának. Hiába megy feleségem is, vele jóformán szóba sem 

állnak.” A levélíró az eredeti címzett – a Honvédelmi Minisztérium lapjának szerkesztősége – 

tekintélyében és fellépésében bízva reméli, „hogy feleségem és kislányunk és én végül is 

tudjuk már élvezni azt a jó ételeket, amit e készüléken főznénk.” Bár a hanyagság ez esetben 

igazolódni látszott – hiszen a Gelka tájékoztatása szerint a tűzhely már régen elkészült, el 

lehetett volna vinni –, az alkatrészhiány komoly problémát okozott.683 A már említett NEB-

témavizsgálat során a Gelka a mindig is tapasztalt anyaghiány mellett a vállalat központosított 

alkatrészellátási rendszerét, s a rendszertelen, elhúzódó anyagküldést tette felelőssé a hosszúra 
                                                 
680 1981-ben 237 db visszaérkezett kérdőív kiértékelése alapján a mezőcsáti járásban (az 500 db kérdőív 40%-át 
Leninvárosban osztották ki)  az alábbi szolgáltatásokat vették igénybe a leggyakrabban: fodrászat-kozmetika, 
rádió-tévé javítás, fényképkészítés, cipőjavítás, mosás-vegytisztítás, háztartási gépjavítás, méretes ruházati 
tevékenység, teherszállítás, gépjárműjavítás, építőipari karbantartás. A szolgáltatások zömét a kisipari 
szövetkezetek végezték, az állami vállalatok a gépkocsijavítást, rádió- és tévéjavítást, valamint a háztartási gépek 
szervizelését végezték nagyobb arányban, a kisiparosok részaránya pedig a cipőjavítás, a méretes ruházati és 
építőipari javítások terén volt magasabb, valamint meghatározó szerepük volt a rádió-tévé javításban, 
fényképészetben és gépjárműjavításban is. A megkérdezettek 32%-a nem volt megelégedve a munkavégzéssel, 
de mindössze 7%-uk élt reklamációval azokat többségében a rádió-tv, illetve háztartási gépek javításával 
kapcsolatban tették. MNL BAZML XVII. 1205. 22. d. A lakossági szolgáltatások V. ötéves tervidőszakban 
történő fejlesztésére tett intézkedések hatása a szolgáltatások színvonalára és a létrehozott kapacitások 
kihasználása. Összefoglaló jelentés a lakossági szolgáltatást végző vállalatok, szövetkezetek és a magánkisipar 
tevékenységének vizsgálatáról. 
681 UO. Vizsgálati jelentés a Leninvárosi járási-városi Népi Ellenőrzési Bizottság 005537. sz. megbízólevele 
alapján a GELKA Vállalat 0502 sz. Szervizében Leninváros végzett ellenőrzésről. 
682 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1977. (Szóbeli bejelentés) 
683 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1976. 
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nyúló javításokért, minek következtében az ügyfélfogadók, a raktáros, s a szervizvezető 

munkaidejének jó részét is az anyaghiánnyal összefüggő érdeklődés és a reklamációk kezelése 

töltötte ki.684 

A kereskedelmi tárgyú bejelentések körén belül számos észrevétel érkezett a Tüzéppel 

kapcsolatban is. Bár a Tüzép-telepek szűkös választéka mind az építőanyagok, mind a 

tüzelőanyagok tekintetében közismert volt, a bejelentések túlnyomó többsége a 

szénárusítással volt kapcsolatos. Legtöbben a szén minőségét kifogásolták. Egy hejőkeresztúri 

lakos például 40 mázsa szenet vásárolt 1979-ben, aminek több mint a fele szénpor volt, ezt 

tanúk – „köztük egy Rendőr elvtárs” – révén is igazolni tudta. A magát „teljesen védtelen 

kétgyermekes kisfizetésű munkás ember”-ként jellemző panaszos kifogásolta, hogy a Tüzép 

vezetője arra akarta rávenni, hogy rostálja ki a szenet, majd a por mennyiségét átváltják 

szénre. „De nekem nincs pénzem, hogy rostáltassam, de időm sincs erre. Felét már 

behordtam a szenesbe /30 m-re/, fele meg a kapu előtt letakarva van, ugyanis a TÜZÉP 

kirendeltség vezető azt mondta, azt ne hordjam be, mert jobban meg lehet állapítani a 

szabadba a por mennyiségét. Viszont azt mondta, nem is tudná megmondani mikor tud 

kijönni.”685 A rossz minőségű szén átválogatása ennek ellenére inkább rutinszerű 

cselekvésnek tűnik. Egy 74 éves mezőkeresztesi rokkantnyugdíjas szintén 40 q szenet vásárolt 

1988-ban, amiből kézzel mintegy 8–10 q szemetet válogatott ki: „A szén darabos minőségben 

érkezett, amit kénytelen voltam a látottak alapján átválogatni és kirostálni, mert olyan kő, 

beton és por mennyiségett láttam benne, hogy így ezt tárolni nem akartam.”686 Sok kritika 

érte a fuvarozói tevékenységet is. 1982 előtt szállítást kizárólag közlekedési vállalat 

végezhetett, ám 1982 júliusától egy minisztertanácsi rendelet lehetővé tette a magánfuvarozást 

is.687 Sokan éltek a lehetőséggel, például a hejőpapi Tüzépre 14–16 fuvaros járt, hogy anyagot 

szállítson a megrendelő részére. Problémák abból adódtak, ha a kelendő építő- és 

tüzelőanyagokat a magánkereskedők és fuvarosok – a Tüzép-dolgozókkal összejátszva – 

felvásárolták, s az így felerősödő áruellátási nehézségeket kihasználva drágábban vagy 

csúszópénz ellenében adták tovább az árut.688 E témában érkezett bejelentés a mezőcsáti 

Tüzéppel kapcsolatban is 1983-ban: „Tudomásomra jutot, hogy a tüzépre beérkezet napi pár 

vagon szenet, az ot ügyködő fúvarosok, már előre fel vásárolják, és a, járás lakossága, csak 
                                                 
684 Ezen okok vezettek az AFIT tröszt és a Gelka vállalat megszüntetéséhez, így a legtöbb szervizből önálló 
kisvállalatok alakultak országszerte. A szolgáltatás és a tanácsok. Észak-Magyarország, 1984. augusztus 18. 4. 
685 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1979. 
686 MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1988. 
687 A 29/1982. (VII. 1.) minisztertanácsi rendelet értelmében fuvarozó kisiparos külön engedély nélkül üzemben 
tarthatott egy darab hat tonna, egyéb kisiparos, magánkereskedő egy darab öt tonna hasznos teher szállítására 
alkalmas tehergépkocsit. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1982. I. köt. 1983. 342–343. 
688 Ülést tartott a KNEB. Észak-Magyarország, 1984. július 28. 1–2. 
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őkrajtok keresztül kaphatják meg. Természetesen a fuvarosok tecése szerint. Így a lakosság 

kivan szolgáltatva a, fuvarosok részére. Miért nem lehetne a szenet 10 vagy 20 q mázsánként 

a járás dolgozóinak iletve fogyasztóinak eladni, és ők fogadnák meg a fuvarost.”689 Az 

árdrágító kiskereskedők ellen több esetben is eljárást indított a rendőrség, amiről a sajtóban is 

beszámoltak.690 A hejőpapi Tüzép vezetője ellen is érkezett bejelentés, miszerint a telepre 

érkező szén mennyiségének kb. 50%-át, elsősorban a rosszabb minőségű diószenet, 

családonként 5 mázsa mennyiségben, osztja ki a helyi fogyasztók között, a másik 50%-át, a 

jobb minőségű kocka vagy darabos szenet nagy részben saját tehergépkocsiján a járás többi 

településére (Sajószögedre, Nyékládházára, Hejőkürtre, Mezőcsátra, Tiszakeszibe) küldi 

eladásra.691 A szénhiány olyannyira állandósult a nyolcvanas évek közepére, hogy 1985 

novemberében bevezették a szén és tüzifa előjegyzésre történő árusítását. Ennek 

alkalmazásától azonban egy 1986 júliusi NEB-vizsgálat szerint igen sok járási Tüzép-telep 

eltekintett, s hazai szén igénylése esetén rendszeressé vált a sorbanállás. „A sortállás, illetőleg 

a sorszám osztás gyakorlata a vásárlók körében feszültséget okoz, gyakoriak a veszekedések, 

rendbontások.”692 

 

VII. 2. 5. Lakáselosztás és városgazdálkodás 

 

A korszakban hiába hangoztatták, hogy a lakáshoz jutást szocális kérdésként kezeli az 

állam. A lakások szétosztási gyakorlata alapján a pártállami apparátus, a párt vezetőrétegéhez 

tartozók, továbbá azok a személyek, akik jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeztek, 

                                                 
689 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1983. (Kézzel írt levél.) 
690 Például: Árdrágító kiskereskedők. Észak-Magyarország, 1984. szeptember 8. 12.; Árdrágítók. Észak-
Magyarország, 1984. október 6. 12. A viszonteladás és a lánckereskedelem országosan elterjedt volt ekkoriban, 
az újságokban a zöldségkereskedelem terén maffiát emlegettek, de a jelenség átterjedt például az 
autóalkatrészekkel foglalkozó üzletágra, a víz- és villamossági szerelvényekre és a pb-gázra is. Mivel az állami 
boltokban nem, vagy alig kapható árucikkeket felvásárló viszonteladók magas haszonkulccsal adták tovább 
azokat, a Belkereskedelmi Minisztérium rendelettel szabályozta, hogy ki lehet eladó és ki lehet vevő. Burjánzó 
lánckereskedelem. Észak-Magyarország, 1984. szeptember 15. 2. Bejelentők – inkognitóban. Észak-
Magyarország, 1985. április 9. 3. 
691 A NEB-vizsgálat összeférhetetlenséget állapított meg a magánfuvarozói és a telepvezetői tevékenység között, 
s javasolta a munkáltató ÁFÉSZ-nak, hogy vonja vissza a magánfuvarozói működési engedélyhez adott 
hozzájárulását, amit a telepvezető végül önként szüneteltetett. Emellett, mint magánfuvarozót szabálysértés és 
adóügyi szabályok megszegése miatt pénzbírságra büntette, s a munkáltató részéről fegyelmi eljárás 
megindítását is kezdeményezte amiatt, hogy a telep dolgozói nem minden esetben tartották be a mennyiségi 
korlátozásra vonatkozó utasításokat. Erre akkor derült fény, amikor a hibás árkalkuláció miatt drágábban adott 
szén árát eredménytelenül próbálták visszatéríteni. A rendőrségi vizsgálat szerint a pénz visszaadását az 
nehezítette meg, hogy a téli időszakban az egy főre kiadható szénmennyiséggel kapcsolatos rendelkezés 
kijátszására a lakosság egy része családtagok, ismerősök nevében, akár azok tudta nélkül, is vásárolt szenet, s a 
számlázáshoz bediktált pontatlan vagy fiktív lakcímeken később nem tudták elérni a vásárlókat. MNL BAZML 
XVII. 1205. 41. d. 1985. 
692 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1986. 
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előnyt élveztek a társadalom többi tagjával szemben, ami által tulajdonképpen nem a 

rászorulóknak, hanem a tehetősebbeknek tették könnyebbé a lakhatást. Ennél fogva nem 

meglepő, hogy a beadványok között találhatók a lakáselosztás, -kiutalás, -csere rendszerét 

bíráló levelek is.693 Az ilyen típusú irományok túlnyomó többsége Leninvárost, ritkábban 

Mezőcsátot érintette, ami nem meglepő, hiszen e két helyen folytattak települési szintű 

lakásgazdálkodást. Leninváros lakáselosztásánál elsősorban a nagyvállalatok érdekeit 

tartották szem előtt: 1966-tól a lakáskeret felosztásakor a TVK a lakások 65%-a, az egyéb 

vállalatok 15%-a, a tanács pedig 20%-a felett rendelkezett.694 Míg az egyes vállalatok az 

igényjogosultságot felülíró bérlőkiválasztási joggal rendelkeztek, addig a tanács részére 

fennmaradó lakások elosztásakor hivatalosan a sorrendiség (azaz a benyújtás időpontja), a 

szociális helyzet és a közérdek (pl. orvos, pedagógus, tanácsi, BM dolgozó letelepedése 

támogatandó) szempontjai alapján döntöttek. Bár a kifüggesztett lakáskiutalási névjegyzék-

tervezet ellen 30 napig felszólalással lehetett élni, utólag többen is inkább a NEB-hez 

fordultak. A bejelentők egyfelől saját, elutasított lakásigényük jogossága mellett érveltek, 

másrészt az igazságtalannak tartott lakáskiutalásra kívánták felhívni a figyelmet, rámutatva 

például arra, hogy az éppen lakást kapott személy valamelyik környező településen házzal 

rendelkezik vagy azt nemrégiben adta el.695 Az Észak-Magyarország 1985-ös cikke szerint 

szaporodott a szolgálati lakások kiutalásának jogszerűségével, adás-vételével kapcsolatos 

bejelentések száma is: a bentlakó olcsón megvásárolja a szolgálati lakást, vagy a potom 

pénzért kapott lakást eladja, s máris más helyiségben kap olcsón szolgálati lakást.696 

                                                 
693 HORVÁTH S. 2012. 79–81. Az állami lakáselosztásról lásd még: TOSICS I. 1997. 271–272. 
694 A lakáshelyzetről, a kérelmekről a tanács- és vb üléseken rendszeresen tárgyaltak. MNL BAZML XXIII. 572. 
2. d. Tiszaszederkény V.B. ülési jegyzőkönyv, 1967. február 24. Beszámoló a lakáshelyzet és a 
lakásgazdálkodásról. 1968-ban az új és megüresedett lakások 46%-át a tanácsok, 37%-át az állami szervek 
(minisztériumok, honvédség stb.), 17%-át a vállalatok oszthatták el. 
695 Egy leninvárosi 1 szoba+étkezőfülkés lakásban lakó kétgyermekes házaspár minőségi lakáscsere-kérelme 
elutasításakor élt panasszal 1979-ben. Bár a szomszédos Sajóörösön házépítésbe kezdtek, azt a magukat 
„kiskeresetű fizikai dolgozók”-ként jellemző házaspár nem bírta anyagilag, s árulni kezdték félkész házukat.  
„Nem tarjuk igazságosnak az elutasítás indokát, hiszen a  városban sok olyan család él akinek nagy lakásuk van 
és valamelyik szomszéd faluban készen és üresen, vagy bérbe adottan nagy családi háza.” A NEB-elnök a 
rangsoroláskor hátrányként értékelt sajóörösi házuk, valamint gépkocsijuk eladását javasolta. MNL BAZML 
XVII. 1205. 31. d. 1979. 
696 A hejőpapi italboltvezető, egyben párttitkár szolgálati lakásával kapcsolatban 1977-ben érkezett először 
bejelentés: jogszerű-e, ha az ÁFÉSZ a presszóvezetőtől korábban megvásárolt ingatlant szolgálati lakásként 
utalja ki számára? 1985-ben egy másik bejelentő a presszóvezető és ekkor egyúttal már TÜZÉP-telepvezető 
(fentebb már érintett) szénárusítással kapcsolatos magánfuvarozói tevékenységét kifogásolta. A NEB-vizsgálat 
újra napirendre vette a szolgálati lakás ügyét is. A vizsgálatokból kiderült, hogy a Miskolcon lakással rendelkező 
presszóvezető az 1965-ben az egyháztól megvásárolt ingatlanát 1971-ben továbbadta az ÁFÉSZ-nak, amely 
ABC kisáruház építését tervezte a telekre, addig azonban az italbolt- (rövid ideig húsbolt-) és TÜZÉP-
telepvezető szolgálati lakásként használhatta tovább. Bár az adás-vétel jogszerűsége nem volt vitatható, a NEB 
1977-ben kifogásolta, hogy az ÁFÉSZ a vásárlás óta nem szabályozta szerződésben a használati feltételeket. 
Második alkalommal a NEB egy 1982-es jogszabályra hivatkozva szerette volna elérni, hogy az ÁFÉSZ 
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Ugyanezen újságcikk szerint gyakran érkeztek bejelentések „egyes ingatlankezelő vállalatok 

pazarlása, a felújításra fordítandó pénzeszközök felelőtlen vagy éppen bűnös kezelése miatt” 

is.697 Sokan kifogásolták az építővállalatok, szövetkezetek munkáját is.698 Leninvárosban 

például 1984-ben az elégedetlen tulajdonosok kérték a NEB-től, hogy vizsgálja ki a 

társasházak közös képviselőinek tevékenységét, illetve egy garázsszövetkezet pénzügyi 

gazdálkodását.699 

A lakáshoz jutás anomáliái mellett a bejelentések érintették a már birtokon belül lévő 

lakók ingatlanjainak állapotát is. A Leninvárosban 1964-ben megalakult Városgazdálkodási 

Vállalat feladata volt az állami lakóházak kezelése, karbantartása, garanciális javításainak 

elvégzése, a távfűtés- és melegvíz-rendszer üzemeltetése, valamint a köztisztasági feladatok 

ellátása. Tevékenységével összefüggésben folyamatosan érkeztek panaszok a bérlőktől. Igen 

sokan panaszkodtak az épületek rossz vagy hiányos szigeteléséből adódó beázására, a fűtés 

elégtelenségére. A többszöri bejelentés ellenére a problémák hónapokon, akár éveken át 

fennálltak vagy vissza-visszatértek. Az Április 4. köz egyik tízemeletes épületének öt 

lakásáról például 1983-ban és 1986-ban is közel azonos tartalmú (csupán néhány cserélődő 

lakó nevével aktualizált) bejelentés érkezett: „Az 5 lakás közül kettő szinte lakhatatlan 

állapotban van. A falak penészesek, leválnak a tapéták, a bútorok fal felé eső oldalai 

penészesek, a levegő erősen párás és állandó dohszag van.” A Vállalat az első semmitmondó 

vizsgálat (pl. a lakást nem megfelelően használják a lakók, mivel a főzés, mosás és a sok virág 

miatt nagy a páratartalom) után 1986 szeptemberében kezdte meg az épület külső szigetelését. 

Nem egy levélből a rutinszerű, ugyanakkor fárasztó és eredménytelen utánajárás is 

kibontakozik. Egy lakó szintén beázás miatt tett bejelentést először a Városgazdálkodási 

Vállalatnál 1979 novemberében, az azt követő majd öt hónapban járt már problémájával a 

Tanács Műszaki Osztályán, a Beruházási Osztályon és kétszer a NEB-nél.700 

 

                                                                                                                                                         
visszamenőlegesen állapítson meg lakbért, de az ÁFÉSZ ehelyett mindkét alkalommal csupán a nádtetős ház 
állagmegóvására kötelezte bérlőjét. MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1977., 1205. 41. d. 1985. 
697 Bejelentők inkognitóban. Észak-Magyarország, 1985. április 9. 3. 
698 Nőtt a közérdekű bejelentések száma. Észak-Magyarország, 1982. október 15. 1–2. 
699 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d.  1984. 
700 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1983., 41. d. 1986.; 31. d. 1980. 1973-as hozzászólásában egy tanácstag is 
kiemelte az újonnan átadott házgyári lakásokkal kapcsolatos javítási problémákat (rosszul záródó ajtók, ablakok, 
kilazult parketták): „beköltözéskor igen sok 40-50 részben, mennyiségi, de főleg minőségi hiba van egy-egy 
lakásban, melynek a kijavításához – már amit a lakó nem tud ezekből saját maga elvégezni – több nap 
szabadságot kell a beköltözőknek igénybe venni. De legtöbbször hosszas utánjárás, szaladgálás /bérbeadó, 
beruházó, kivitelező, a tanács kül. osztályai/ eredményezi csak, hogy sikerül kijavíttatni a hibákat. A hibák egy 
része még így is elévül, s átmegy vagy a bérbeadó, vagy a bérlő kötelességévé.” MNL BAZML XXIII. 571. 4. d. 
Leninvárosi Tanács, Tanácsülési jegyzőkönyv, 1973. január 31. 
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VII. 2. 6. Az egzisztenciára, családi és munkakörülményekre vonatkozó panaszok 

 

Sok bejelentés íródott munkahelyi bérviták (pl. táppénz, jubileumi jutalmak 

kifizetésének elmaradása, nyereségrészesedés megvonása stb.), megfelelő munkakörülmények 

hiánya (pl. nem biztosítanak munkaruhát, védőitalt, tisztálkodási lehetőséget), munkahelyi 

balesetek el nem ismerése miatt, továbbá más munkakörbe való (fizetéscsökkenéssel járó) 

áthelyezéssel, döntőbizottsági határozatok meggyorsításával/orvoslásával kapcsolatban. 

Néhány álláskereső indokolatlannak tartott felvételi elutasítása esetén is a NEB-hez fordult 

segítségért, s előfordult olyan eset is, amikor egy rossz családi, anyagi helyzetben lévő 

asszony a NEB-től kért javaslatot arra nézve, hol tudna elhelyezkedni. Ez utóbbi példa átvezet 

azokhoz az esetekhez, mikor egyszerű ügyintézéshez kértek segítséget, például a gyermekek 

óvodai, iskolai felvételéhez, kollégiumi elhelyezéséhez.701 Amellett, hogy a NEB 

közbenjárása nagyobb súlyt adhatott egy-egy igazgatóhoz intézett kérésnek, minden 

bizonnyal a segítséget kérők ügyintézésben való járatlansága, tanácstalansága is 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy a NEB-hez fordultak. Egy négygyermekes ároktői családfő a fia 

kollégiumi felvételét elutasító határozatot például tájékozatlanságára és betegségére 

hivatkozva nem fellebbezte meg, ezért a NEB irodán megírták helyette a kérelmet, amit fia 

felvétele után hálásan meg is köszönt.702 Alkalmanként családi viszályok (pl. válóper, férj 

durva bánásmódja) kapcsán is felkeresték a NEB-et, ilyen esetekben tanácsadással, a 

jogorvoslati lehetőségek ismertetésével zárták le az ügyet. 

 

VII. 3. A levelek formai jellemzői, stílusa 

 

A levelek túlnyomó része a levélírás hivatalos formuláit követve épült fel: a 

megszólítást (pl. Tisztelt Elvtárs, Tisztelt Népi Ellenőrzési Bizottság) és témamegjelölést a 

levél tárgyának kifejtése követte, s végül a befejezés egy záróformulával, elköszönéssel (pl. 

Elvtársi üdvözlettel, Tisztelettel). Stílusuk lehetett tárgyilagos, elkeseredett, dühös-

számonkérő, ironikus stb. A helyesírási hibákért többen is szabadkoztak („Helyes-írásért, 

valamint pont hibákért szíves elnézésüket kérem.”), s az írásbeli kifejezés nehézségeire is 

                                                 
701 A megyei NEB 1982-es helyzetértékelésében szintén jelentős számú, az óvodai elhelyezéssel, kollégiumi 
felvételekkel kapcsolatos beadványról tett említést. Nőtt a közérdekű bejelentések száma. Észak-Magyarország, 
1982. október 15. 1–2. 
702 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1976. 
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tettek utalást néhány levélben („Élő szóval jobban el tudnám mondani, jó lenne, ha valaki 

eljönne hozzám.”).703 

A hivatalos levélírás formai jegyeinek – több-kevesebb sikerrel történő – követése 

mellett az új rendszer ideológiai elvárásaihoz igazodva megfigyelhető a korábbi korszakok 

panaszleveleire, kérvényeire jellemző alázatos hangvétel visszaszorulása.704 Hanák Péter az 

első világháború alatt írott, ún. népi (magán)levelek megszólítási, üdvözlési és búcsúzó 

formuláit vizsgálva megállapította, hogy azok eredete a középkori és főként a 16–17. századi 

jobbágyi és úri levelezés hagyományaiban keresendő.705 Ennek tükrében – bár a vizsgált 

korszaktól időben távol esik – érdemes Eckhardt Sándornak a 16. századi jobbágy-

panaszlevelek stílusával kapcsolatos meglátásait felidézni. E szerint az egész paraszti 

közösség azonos nyelven beszélt, azonos közösségi stílusban panaszkodott nyomorúságáról. 

A levelek rendszerint udvarias és megalázkodó megszólítással, jókívánsággal indítottak, majd 

azzal folytatták, hogy nem zavarnák, nem „untatnák” az urakat, ha nem volna nagy szükség 

rá, továbbá hogy a címzett egyetlen oltalmuk, ha nem segít, nincs kihez fordulniuk. Nagyon 

gyakori a védekezésre vonatkozó tehetetlenség emlegetése („nincs mit tennönk”), s a paraszti 

keservek egy-egy sűrített jelentésű igével, jelzővel való kifejezése (pl. „halhatatlan dolog”, 

„erre elegek nem vagyunk”, „élhetetlenné lettünk”, „el kell pusztulnunk”, „elfáradtunk”, 

„eluntuk”, „elbusultunk”, „szenvedhetetlen romlás”-ban vagyunk).706 E stíluselemek – 

miközben maga a nyelvezet hatalmas változáson ment keresztül – még jól megfigyelhetők a 

két világháború között írott kérvényekben is. A tiszakeszi földhözjuttatottak például az alábbi 

szokványos formulával vezették be a földművelésügyi miniszterhez földcsere tárgyában 1927-

ben írt levelüket: „Nagyméltóságú Földművelésügyi Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! Mély 

alázattal alulírott tiszakeszi földhözjuttatandók […]”; majd az ügy részleteinek ismertetése 

után így zárták azt: „Minthogy így teljesen kétségbe vagyunk esve a magunk és utódaink sorsa 

felöl s máshol segítséget nem remélhetünk, mély alázattal esedezünk […] Tisztelettel lévén 

Nagyméltóságú Földművelésügyi Miniszter Úrnak legalázatosabb szolgái: Tóth Mihály és 25 

társa.”707 E levelekre jellemző esdeklő, segítségkérő hangnem nem tűnt el teljesen 

                                                 
703 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. (Tiszakeszi), 1206. 20. d. 1969. (Emőd) 
704 A korszak egyik levelezési útmutatója a beadvány/kérvény műfajának bemutatásakor kiemelte, hogy bár még 
ma is akadnak olyan személyek, akik szerint a minél alázatosabb, minél szívrehatóbb előadásmód a siker kulcsa, 
az írás díszítettsége, érzelmes stílusa, az alázatos vagy éppen követelőző magatartás alig bír szereppel az 
elbíráláskor. HONFFY P. – SZABOLCS Á. 1979. 208–209. 
705 HANÁK P. 1988. 247–252. 
706 ECKHARDT S. 1950. 
707 KISS D. 1960. 73–74. A levélírók olykor messze túllépték a szokványos formulák határát, a rangbéli és 
társadalmi különbség kifejezése mellett minden bizonnyal a már túlzóan alázatos hangnemtől is remélhette egy-
egy levélíró ügye minél kedvezőbb elbírálását. Ennek példájaként fogható fel a korábbi levelet közlő kötetben 
szereplő engedély, amelyet egy hevesi főerdőőr az uradalom igazgatóságához címzett, abban fia nősüléséhez kért 
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nyomtalanul a későbbiekben, a szocialista korszakban sem.708 Az 1984-ben engedély nélküli 

fakivágás miatt elítélt tiszakeszi tsz-tagok ugyanakkor a Magyar Televízióhoz címezték 

levelüket. „Tisztelt Jogtanácsos csoport! Nagyon szépen meg kérem Önöket legyenek szíves 

segíteni rajtunk, 25 emberről van szó. Kérelem (sic!) kedves Elvtársak a Tiszakeszi 

Termelőszövetkezetbe olyan eset történt, hogy nem bírjuk elviselni, amit csináltak velünk.” 

Majd az eset bemutatása után így folytatták: „Ezt a tsz-t mi alapoztuk a Tiszakeszi-i nép, de 

sajnos már ott tartunk, hogy még egy kis tűzre valót sem ad a tsz, ha ad akkor meg úgy 

megbüntet, hogy nem bírjuk kinyögni. Ismétlem még egyszer nagyon szépen megkérem 

Önöket, hogy legyenek szíves kivizsgálni az ügyet.”709 A megfogalmazás esetlensége, 

egyszerűsödése ellenére – mely talán annak is betudható, hogy ezeket a leveleket minden 

bizonnyal maguk a panaszosok írták, nem a helyi értelmiség tagjai közül kikerült gyakorlott 

levélírók – e sorok jól kifejezik a kommunikáló felek közötti hierarchikus viszonyt, 

tekintélytiszteletet. Ugyanez tükröződik abban a levélben is, mely két egyenrangú felnőtt 

magázó megszólítása helyett a tetszik szóval fejezi ki a tiszteletet: „Először is elnézést kérünk 

a zavarásért és előre a másik dologért, hogy a levelünket nem merjük aláírni, mert tetszik 

tudni, hogy az állását /különösen aki még hozzá nagyon rá van szorulva/ mindenki félti, de 

nagyon kérjük, hogy ne tessék ezt jellemtelenségnek venni”.710 Egy nagycsécsi levélíró 1968-

ban legalább négy levélben számolt be a NEB-elnöknek a helyi földművesszövetkezet belső 

ügyeiről, a régi alapítókat ért méltánytalanságról, a helyi boltos önkényeskedéséről. A levél 

olvasását és megértését nagyon megnehezítik az egybefolyó szavak és mondatok, az elemi 

helyesírási szabályok figyelmen kívül hagyása, melyek együttesen egy az írásban 

gyakorlatlan, tanulatlan tollforgatót sejtetnek, amit maga a levélíró is megerősít: „írás hibáért 

elnézést Kérek. szegény cseléd gyerek voltam. és sok testvérem volt netutunk tanulni.”. Bár 

idős korának köszönhetően időnként „Kedves fijam”-ként szólítja meg a NEB elnökét, végig 

érződik a levelekben az alázatos, tiszteletteljes hangnem, ami egy tanult, hivatali embert 

megillet. Sőt, leveleiben állandó jelzővel is felruházza az elnök személyét: „Aki szereti az 

igazságot”. Az írás nehézségei ellenére nyelvi kifejezőképessége egyszerre erőteljes és 

érzelmekre ható: „Kedves tari Pál Könyes szemel olvas tam a CiKjét hogyszeretem Az 

                                                                                                                                                         
engedélyt: „Tekintetes Igazgatóság! Nagy alázattal alulírott mély tisztelettel vagyok bátor a Tekintetes 
Igazgatósághoz azon alázatos kérelemmel kegyes színe elé járulni, miszerint kegyeskednék következő alázatos 
kérésemet meghallgatni szívesen kérem.” Uo. 82. 
708 Például: „Elnézést kérünk, hogy ismét mezőcsáti üggyel zavarjuk az Elvtársat.”; „A mezőcsáti Augusztus 20 
TSz dolgozói vagyunk. Nagyon kérjük segítsenek. Mi járatlanok vagyunk az ilyen ügyben. Borzasztó lopások 
fojnak a téeszünkbe.”; „Nagyon szépen kérjük Önöket, hogy az Emődi Költségvetési Üzemnél tartsanak 
vizsgálatot.” MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. (Mezőcsát); 31. d. 1979. (Mezőcsát); 31. d. 1980. (Emőd) 
709 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1984. 
710 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1983. (Sajószöged) 
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igazságot Mint szövetkezet régi alapító tagja a fölmives szövetkezet vezető tagja voltam 

Nagycsécsen. Sokat szevetünk egy páran. DeKeresvénaz igazságot LelépteteK. 61 éves vagyok 

Deaz igazságért megis Halok Nembiroma gazembereket. páromra találtam.” Nemcsak egy-

egy szófordulat („igenkönyes szemel kezdem írni epár soraimat”; „Kezdetől türhetetlen 

álapot aminálunk fojik sírvapanaszoja”), a zavarásért való szabadkozás, a címzett, mint 

utolsó mentsvár („halotamagáról hogy magaazaki szeretiaz igazat”; „sajnos senkinemsegít”) 

idézi meg a régi jobbágylevelek stílusjegyeit, hanem a levélben – ez esetben zárásként – 

megfogalmazott jókívánság is („Kedves tari kívánunk hozáerőt egészséget az egész 

emberiségnek akik szeretikaz igazságot.”; „Kívánok, erőt, és jó egészséget.”). Miközben a 

forma és stílus több régi elemet is tartalmaz, a tartalom (helyzetüket a cseléd-úr párhuzammal 

jellemzi) már a jelen igényeinek próbál megfelelni.711 

Az elsősorban a Rákosi-korszakra, kora Kádár-érára jellemző folyamatos 

ellenségkeresés során a hivatalos közbeszéd egységes, sajátos nyelvi eszközökkel jelenítette 

meg az ellenséget, melyek legjellemzőbb elemei időnként a bejelentésekben is 

megjelennek.712 Ilyen például a bejelentettek parazitaként való azonosítása („kártevők”, „más 

bőrén élősködnek”), erőszakos, elnyomó természetűként való beállítása („a községet 

kiaknázza”, „Ez csalás a nép vagyona harácsolása.”), az ellenük való harcos-agresszív 

fellépés („könnyű lesz sarokba szorítani”, „Meg kell tisztítani a közéletünket a csalóktól, 

bárkik legyenek is azok. Irgalmatlanul ki kell pelengérezni őket a sajtóban és a TV-ben.”, 

„kérdem én hogy egy ilyen embert mért nem lepleznek le”). A szocialista politikai 

nyelvezetből átvett elemek mellett megfigyelhető – akár egyazon levélben – a népies 

stílusjegyek jelenléte is, például amikor a hejőkürti tanács földkiosztással kapcsolatos 

eljárását „huncutságként” jellemezte a helyi népi ellenőrzési csoport vezetője 1969-ben, vagy 

amikor a tiszakeszi húsboltban 1988-ban elkövetett szabálytalanságokat „zsiványságként” 

határozta meg a bejelentő.713 Egy-egy szituáció értelmezéséhez pedig többen is a 

közmondások megvilágító erejét hívták segítségül. 

A közérdekű bejelentések további sajátossága a névtelenség.714 Bár a névtelen 

leveleket a NEB ugyanúgy köteles volt kivizsgálni, mind az ellenőrök, mind maguk a 

                                                 
711 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1968/1., 1968/2., 1968/3., 1968/4. (Kézzel írt levelek) 
712 Az ellenség nyelvi megkonstruálása során alkalmazott nyelvi-fogalmi technikákról lásd: JOBST Á. 2009. 185–
189. 
713 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969., 1205. 58. d. 1988. 
714 1985-ben a népi ellenőrzéshez érkező névtelen bejelentések száma tíz év átlagában 25–32% között mozgott, 
nagy részükről pedig kiderült, hogy volt igazságtartalmuk. Bejelentők – inkognitóban. Észak-Magyarország, 
1985. április 9. 3. A Népszabadság levelezési rovatának 1969 és 1971 között címzett névtelen levelek 
bemutatását, jogi szempontokon alapuló tipizálását (1. panaszlevelek; 2. becsületsértő, rágalmazó, zsaroló 
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levélírók is fenntartásokkal kezelték azokat, hiszen ily módon könnyebb volt vádaskodni, 

rágalmazni. Egy újságíró szerint a névtelen bejelentést ellenzőik megvetendő, becstelen 

dolognak tartják, helyük a szemétkosárban lenne.715 A névtelen levelek írói ezért gyakran 

igyekeztek jóhiszeműségükről biztosítani a címzetteket, a vizsgálat előrehaladtával kilétük 

felfedését ígérve, és szükségét érezték valamiféle magyarázatnak is: leggyakrabban bosszúra, 

megtorlásra, megbélyegzettségre hivatkozva hagyták el az aláírást.716 Néhány esetben egy-egy 

korábbi rossz tapasztalat is közrejátszott a névtelenség mögé rejtőzésben: „Nem akarom, hogy 

valaki tudja, hogy én írtam, mert már az igaz mondásnak megittam a levét. Feljelentettem a 

tüzépvezetőt, mert csalt. Megbüntették. Én pedig hosszú évekig szén helyett csak port 

kaptam.”717 A NEB-ellenőrök számára olykor kényelmetlennek tűnő ellenőrzési feladatok is 

vezethettek a levélírók inkognitójának feltárásához: „Én ezért fogtam tollat és tettem meg 

bejelentésemet – igaz névtelenül – mert nem akarok megbélyegzett lenni, ugyanis voltak már 

kinn a tsz-ben a NEB-től és azzal jöttek, hogy sajnos ők a kötelességüknek tesznek eleget és 

megmutatták a bejelentő levelét, hogy ez van, őket küldték, és ezért ne nehezteljenek rájuk.”718 

A névtelenség kínálta nyíltabb kritika lehetőségével a bejelentett személlyel, munkahellyel, 

szolgáltatóval, illetve tevékenységükkel kapcsolatban éltek is a levélírók, de érvelésük 

szigorúan a rendszer engedte keretek között mozgott, rezsim/rendszerellenes megszólalás nem 

volt rájuk jellemző. Mind a névtelen, mind a magánjellegű, épp ezért névvel vállalt panaszok 

esetében megfigyelhető, hogy néhányan párttagságuk (ritkábban munkásőr-, 

törzsgárdatagságuk, kitüntetésük) megvallásával igyekeztek személyüket hitelesíteni, 

szociális helyzetük jellemzésével („rendes munkásemberek”, több gyermekesek, „kispénzű 

nyugdíjasok”) igazságos-méltányos döntést elérni, a többes szám használatával („több párttag 

és tsz tag”, „Tiszaszederkényi lakosok”, „szövetkezeti tagok nevébe” stb.) pedig 

                                                                                                                                                         
levelek; 3. feljelentő levelek; 4. izgató, államellenes levelek; 5. véleményt nyilvánító, hozzászóló – 
szerkesztőségi – levelek), az anonimitás lehetséges okainak feltárását lásd: PÜNKÖSTI Á. 1983. 
715 E gondolatok többször is felbukkanhattak az újságok hasábjain, a szemétkosár motívum pedig számos 
levélben visszaköszönt: „Remélem, hogy nem dobják a levelet szemétkosárba és nem mutatják meg neki a 
levelet. Higyjék el, hogy nem hazudok, de az inkognitómat szeretném megtartani titokban. Ha lesz eredménye az 
ellenőrzésnek, igérem jelentkezni fogok. Tisztelettel: Én”; „ne tessék ezt […] jellemtelenségnek venni és főleg 
amit most leírunk csak úgy tekinteni, hogy több papír lesz a szemétkosárban.”; „Így igaz nedobják a 
szemétkosárba.”MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1988. (Tiszai Erőmű Vállalat); 31. d. 1983. (Sajószöged); 31. 
d. 1979. (Mezőcsát)  
716 Pl.: „Elnézést a névtelen írásért, de nekem még nagy szükségem van a munkahelyre és biztosan kirugnának.”; 
„Nevem nem írom, mert nem akarom, hogy lezavarjanak.”; „nevem nem írom, nagy bosszúálló.” MNL BAZML 
XVII. 1206. 19. d. 1976. (Ároktő); 1205. 31. d. 1979. (Hejőkeresztúr); 1205. 41. d. 1986. (Hejőkürt) Bár a 
közérdekű bejelentés üldözője ellen büntetőeljárást is indíthattak, erre a bizonyítás nehézségei miatt ritkán került 
sor. Egy megvádolt munkahelyi vezető például könnyen talált szakmai indokot arra vonatkozóan, hogy miért 
nem érdemes jutalomra a bejelentő, miért vált alkalmatlanná egy munkahelyi átszervezést követően az új 
munkaköri feladatok ellátásra stb. Bejelentők –inkognitóban. Észak-Magyarország, 1985. április 9. 3. 
717 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. (Emőd) 
718 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. (Hejőkeresztúr) 
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mondandójukat nyomatékosítani. Az utóbbi esetek már átvezetnek a levélírók által használt 

érvrendszerhez. 

 

VII. 4. Érvelési stratégiák719 

 

A tollat ragadók bármilyen természetű hatalmi helyzetet, alá-fölérendeltségi viszonyt 

szívesen jelenítettek meg a szegény-gazdag, elnyomott-kizsákmányoló, úr-szolga 

kontextusban, ahol a bevádoltak a társadalmi egyenlőség eszméjét fenyegetve reprodukálják a 

múltbéli hatalmi viszonyokat. Az emődi vb. elnök ellen 1969-ben írt levél nyitómondata 

például így hangzott: „Évek óta várjuk, hogy végre történjen valami a községünkben, hisz már 

nem lehet tovább bírni a kulákok uralmát.” A vb. elnök párttagsága kapcsán újfent 

megismétlődtek a vádak: „nem tudom, hogy ki javasolhat ilyen embert a pártba, hisz ez egy 

osztályidegen, kulák, csak az számít nála embernek, aki legalább is a minisztériumba 

dolgozik, meg itt a járási elnök, mert azzal együtt intézi a szennyes ügyeit.”720 A levélírás 

hagyományos formai jegyei kapcsán már idézett nagycsécsi levélíró 1968-ban több levélben 

is beszámolt a földművesszövetkezeti bolt vezetőjének a vevőket – különösen a helyi 

cigányságot – megkárosító, durva magatartásáról, a kiszolgálás megtagadásáról, melynek 

során így jellemezte a boltost: „Kedves fijam ezmégsemehetígy és kérem ordítanak mintazur 

aszegény sumásra, agaztel hagyta. Azistere azért nem[f]enyegetmint Z[s]adányi Nacságosur. 

haneminkáb fogjaazimakönyvétésmegya szentmisére. leiskelimátkozni, amitelszeda 

szegénynéptől.”. „A minap is panaszkodtak a cigányok, hogy a rokont kiszolgálta, és őket 

nem, nem érez a szegénnyel, jómódú családból való, nem summás, vagy cseléd volt”. A 

hejőszalontai tsz zárszámadásának felülvizsgálatát – a tagság 80%-a nevében – követelő 

1969-es levélben azzal érveltek a névtelenség mellett, hogy „van egy rovott múltú 

                                                 
719 Felix Mühlberg a német bejelentések retorikai dimenzióját vizsgálva öt – zömmel a magyar példákban is 
fellelhető – levélírói stratégiát különített el. 1. szerepmeghatározás: pl. már a megszólítással kifejezhető a közös 
szellemiség, együvé tartozás; a címzett apai és védelmező szereppel való felruházása vagy épp a levélíróval 
egyenértékű partnerként való ábrázolása stb. 2. a szimpátia vagy az együttérzés felkeltésére alkalmas 
önreprezentáció: a levélíró a társadalom aktív, értékes tagjaként vagy a társadalmi igazságosságra apellálva 
rászorulóként ábrázolja önmagát. 3. normákra és értékekre hivatkozás: egyfelől kulturális-erkölcsi alapértékek, 
másfelől hivatalos (jogi, ideológiai) szövegek, párt- és kormánynyilatkozatok stb. megidézése. 4. szükségletek 
bemutatása: a levélíró egy határig megértést mutat a hiányokkal, nehézségekkel szemben, de egy bizonyos 
árucikk hiányát (pl. burgonya, alkatrész) már nem tolerálhatja tovább. 5. fenyegetés: kiutazás; magasabb 
hatósághoz fordulás; állampolgári kötelességek (pl. szavazásokon való részvétel) és rituálék megtagadása; sajtó, 
tévé nyilvánosságához való fordulás. MÜHLBERG, F. 1999. 253–307. Lásd még: FULBROOK, M. 2005. 283.; 
BETTS, P. 2012. 185–188. 
720 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. (Emőd) 
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párttitkárunk, aki mindenkit elvitetéssel fenyeget és nem akarjuk, hogy megtorlást intézzen 

velünk szemben. Ez a párttitkár a múltban a Vizsolyi nagyságos úr botos ispánja volt.”721 

A szocialista emberhez méltatlan múlt és politikai magatartás felemlegetése az ügy 

közérdekű természetétől függetlenül a tarsolyból bármikor előhúzható érvként szolgált a 

bevádolt erkölcsi befeketítéséhez. Egy 1969-es telekhatár-vita kapcsán az egyik panaszos 

fontosnak tartotta megjegyezni szomszédjáról, hogy „[t]ovábbá nevezett erős demokrácia 

ellenes beállítottságú, s hol a vörös csillagot, hol a kommunizmust, hol pedig a rendszert 

szidja, az a kérdés, hogy kivel áll szemben.” Majd a jellemzést tovább árnyalva így folytatta: 

„[p]edig ez a rendszer már fizetett neki korábban táppénzt is, vagy 3 ízben szanatóriumi 

ellátást és még nyugdíjat is kap”, annak ellenére, hogy nem tudott folyamatos munkaviszonyt 

igazolni. „Egész életében vándor volt és a munkahelyén huzamosabb ideig meg nem állott. A 

mezőnagymihályi Állami Gazdaságot is otthagyta önhatalmúlag, a múlt évben pedig a 

Kazincbarcikai Kézműipari Vállalat felvette alkalmazottjának, de a munkába állása után pár 

napra el is távolították, mert olyan összeférhetetlen izgága természetű, hogy le sem lehet 

írni.”722 A rendszerértékekkel ellentétes vándormadár-motívum más levelekben is felbukkant 

egy-egy személy negatív jellemzése során. A mezőcsáti Művelődési Ház frissen kinevezett 

igazgatónője ellen szabálytalan jutalomosztás miatt érkezett 1987-es bejelentés amellett, hogy 

vitatta a pozícióhoz szükséges végzettség meglétét, további kifogásokkal is élt a személyét 

illetően: „az intézményben ha 3 éve áll alkalmazásban, eddig kb. 15–20 helyen dolgozott 

szerte az országban, közismerten intrikus, pletykás természetű. s a szeszes ital fogyasztását 

sem veti meg! Későn született […] gyermekét meglehetősen hanyagul, főleg öreg szüleire 

bízva »neveli«”.723 

Ahogy azt az utolsó levélrészlet alapján láthattuk, az erkölcsi pellengérre állítás nem 

csupán a bepanaszoltak közéleti-politikai-munkahelyi magaviseletére korlátozódott, annak 

szerves részét képezte a magánélet bemutatása is. Egy politikai funkcionáriusnak vagy 

vezetőnek – mint a hatalom reprezentánsának – az ideológiai elköteleződés mellett a 

szocialista erkölcsi normákat követő személyes életvitelével is példát kellett mutatnia. A 

normasértő magatartás feltárása újabb érvet szolgáltatott a munkahelyi alkalmatlanság 

bizonyítására. A levelek leggyakrabban ivászatról, kártyázásról, nőzésről vagy durva 

viselkedésről tettek említést. A mezőcsáti tsz-elnök 1975-ös tömör jellemzése azonos súllyal, 

egymást követő felsorolásban tárgyalja a törvénybe ütköző cselekedeteket és az erkölcsi 

                                                 
721 Uo. (Hejőszalonta) 
722 Uo. (Mezőcsát) 
723 MNL BAZML XVII. 1205. 58. d. 1987. 
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kihágásokat: „Zárszámadás meghamisítása, termésátlagok felnagyítása, a tsz tagság 

becsapásán keresztül, a végtelen italozás, éjszakai tivornyázák, a tsz személykocsiján való 

részeges száguldozás. Elnök elvtárs nőismerőseit hurcolja a személykocsi, főleg ittasan. […] 

Sok járási embert leitat, lekenyerez sajnos. Tsz elnökhöz nem méltó életmódot folytat.” 1985-

ben a tiszakeszi tsz komplett vezetését lopással, hanyagsággal vádoló levélíró az évekkel 

korábban hivatalba lépő elnök személyéhez, elnéző magatartásához kötötte a változást: „Itt 

most van lazaság, ivászat, nő-partner, lopás. Hisz most már nem kell félni. F. Gy.-nak szava 

járása 10 nyeljék 1 szóljon.” A nemesbikki tsz elnöke és főkönyvelője ellen 1987-ben 

érkezett bejelentés szerint e két ember jutatta csőd szélére a téeszt: „Itt csak az állandó ivászat 

megy. A tagokkal durvák, gorombák. A képzettségük egyenlő a nullával. […] A tsz-t két-

három vezető magának tekinti és lassan mindent elherdálnak. Mindent a kocsmában lehet 

intézni és ezt falun kívül előkelő mulatóhelyeken. Ráadásul megvesztegethetők.” A munka 

rovására menő erkölcstelen, hanyag magatartással tanácsi vezetőket is vádoltak, ez történt 

például Sajószögeden is 1989-ben: „A tanács vezetői hanyagok, nem törődnek semmivel csak 

az ivással és a csavargással.”724 

A bevádolt személyek erkölcsi megbélyegzése tehát részét képezte számos levélíró 

érvrendszerének. Kérdés, hogy stratégiájuk – vagyis az ellenőrök pártatlanságának 

befolyásolása – mennyire tekinthető sikeresnek. A vizsgálati jegyzőkönyvek jellemzően nem 

térnek ki erkölcsi kérdésekre, megállapításaik szinte kivétel nélkül a szabálytalanságok, 

hiányosságok felfedésére vagy éppen azok hiányának megállapítására vonatkoznak. A 

mezőcsáti téesz miatt 1975-ben tett bejelentéssel kapcsolatban például – a Járási Pártbizottság 

első titkárával és a Járási Hivatal elnökével közösen – megállapítják, hogy az rosszindulatú, 

az 1970–1971-es évek eseményeit eleveníti fel, s ez ügyben évente 4–5 levél érkezik a 

különböző szervekhez és magához a tsz-elnökéhez is. „Ezen levelek tartalma közel azonos, 

rendszerint a tsz. vezetők intézkedéseit bírálja, kifogásolja, melyekből arra lehet következtetni, 

hogy a bejelentők többen vannak, a tsz. vezetők egységét akarják megbontani. Ehhez tudni 

kell azt, hogy a termelőszövetkezet 1970-ben 3 tsz-ből egyesült, az egyesülés számos embert 

különböző képpen érintett, s feltevésünk szerint a jelenlegi helyzet megítélésében ez még 

érezteti hatását.” A történtektől függetlenül az ellenőrök a bejelentés társadalmi tulajdonra 

vonatkozó részének vizsgálatát kilátásba helyezték. A nemesbikki tsz-vezetésre 1987-ben tett 

bejelentést sem tartották megalapozottnak, ott a szövetkezeti vagyon elherdálása helyett annak 

növekedését állapították meg, továbbá azt is leszögezték, hogy nem jellemző a községen 

                                                 
724 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1975. (Mezőcsát); 1205. 41. d. 1985. (Tiszakeszi); 1205. 58. d. 1987. 
(Nemesbikk); uo. 1989. (Sajószöged) 
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kívüli italozás. „Egy alkalommal fordult elő, hogy reprezentációs keretből vendégeltek meg 

egy nyugatnémet ügyfelet, aki az 55 fős cipőfelsőrész készítő üzemük termékének legfőbb 

megrendelője lesz.” A nem elég körültekintő megjegyzések könnyen a visszájára fordíthatták 

a levélíró törekvéseit. Egy feltehetően idős asszony levelét például – benne kivizsgálásra 

alkalmasnak tűnő kifogásait31 – rágalomként elutasították, miután a szakáldi bolt 

alkalmazottait többek között a munkahelyükön (a raktárban, pincében) létesített szexuális 

kapcsolattal vádolta, s javasolta a cégtábla feliratának megváltoztatását „kuplejár”-ra. 

A NEB alkalmanként a panasztevőt is megrótta magatartása miatt. A fentebb már 

idézett telekhatár-vitában a NEB-elnök az illetékes szervekre (ügyészségre, bíróságra) hagyta 

az ügy rendezését, ugyanakkor levelét az alábbi megjegyzéssel zárta: „szomszédjával szemben 

tett megjegyzéseit nem tartom helyesnek, az rosszindulatról tanúskodik. Helyesebb lenne ha 

keresnék azt az egyszerű, emberi kapcsolatot, amely elősegítené az ügy lerendezését.” Egy 

1976-ban írt hejőszalontai levélben – melynek aláírását ketten is névvel vállalták – egy 

juhhodály engedély nélküli építését jelentették be, s igyekeztek az illetőt rossz színben 

feltüntetni: „Már majdnem külömb a tsz-től, mellé fuvaroz, a közösséget kiaknázza. Kérném 

vizsgálják meg, mert mellé cselédjei is van. Juhásza a kertek alatt a vízművön legeltet a Hejő 

partján.” A NEB a tanácsot bízta meg, hogy helyszíni vizsgálattal járjon utána a tényeknek. 

Eszerint még 1960-ban engedély birtokában épült az udvarán juhhodály, a fuvarozásra is 

kiváltotta az iparengedélyt, ahogy a Hejő patak kiszáradt medrében történő legeltetéshez is 

hozzájárulást kapott a csatornaőrtől, lovait maga hajtja, s a mezőgazdasági munkákat is népes 

családja segítségével végezte el. „Közismert, hogy szorgalmas munkásember, éppen ezért jól 

megalapozta sorsát, amit talán tőle egyes emberek irigyelnek.”725 1985-ben az ároktői tsz 

nyugdíjazott állatorvosának többszöri, a tsz visszáságait rendkívüli részletességgel (18 

pontban), több évre visszamenőleg tárgyaló leveleit alaposan kivizsgálták, de a doktornak 

címzett válaszlevelében a NEB-elnök kifogásolta, hogy a valós problémák mellett voltak a 

hosszú idő eltelte miatt nem bizonyíthatóak és megalapozatlanok, illetve túlzóak is. 

„Hozzáteszem azonban, hogy helyesnek tartottuk volna, ha észrevételeit – állampolgári 

kötelességként – akkor tette volna meg, amikor valós vagy vélt sérelem érte. Ezt is figyelembe 

véve úgy tűnik, hogy amikor érdekei úgy diktálták, Ön is hallgatott, sőt segédkezett […]. Volt 

olyan jelzése is, amelyeket bizonyára hallomás alapján tett meg. A jövőben helyesnek 

                                                 
31 A panasztevő levelében megemlítette még azt is, hogy „Az őnkiszolgáló-boltba pedig volna mit nézni 
magának minden kg-ból hiányzik 7–8 dkg az áru nincs kipakolva félórákat kell várni míg egy kis liszthez hozá jut 
az ember ha kér a főnök azt feleli nem az a mi dolgunk hogy azt csináljuk.” MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 
1975. 
725 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1977. (Hejőszalonta) 
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tartanám, ha ezeket kellő megfontolással tenné, hiszen Ön is tudja, hogy a rágalmazás és 

büntetendő cselekmény […].”726 

Az érvrendszer részét képezte a pártvezetés, az újság, rádió-tévé által közvetített 

hivatalos közbeszéd megidézése is. Egy-egy ilyen szófordulat, szlogen, gondolat – melynek 

szellemisége tettekre, azaz levélírásra sarkalta a bejelentőt – felhasználásával igazolhatták 

ügyük helyességét és fontosságát (függetlenül a bejelentés valódi motivációjától), s egyúttal 

nagyobb figyelmet is remélhettek az eset kivizsgálására.727 Az ilyen bejelentéseknél igen 

gyakran hivatkoztak a népgazdasági érdekre, majd az állami vagyon védelmére, a népvagyon 

harácsolásának, elpocsékolásának, elherdálásának megszüntetésére szólítják fel az 

illetékeseket. A tiszakeszi tsz vezetésével szemben megfogalmazott kritikát (lopások, a tsz 

vagyon széthúzása) például Kádár János beszédével nyomatékosította a bejelentő 1985-ben: 

„a vezetés nem a Kádár János elvtárs most 1 évi felhívásának tesz eleget. Hisz nagyon 

megérthettük, hogy méltatta az ország gazdasági nehézségeit. Országunk további nehéz 

feladatait. Ezért tartozik minden magyar állampolgár a reábizott munkát a legnagyobb 

becsülettel elvégezni, hiszek abban a reményben, hogy egyet értenek velem, hogy a vezető nem 

azért vezető, hogy minden megmozdíthatót elvehessen a helyéről, hanem azért, hogy a 

törvénysértő embereket is jó útra irányítsa.”. Az ország nehéz gazdasági helyzete a 

sajószögedi vb. titkár lakásépítésével kapcsolatos 1989-es bejelentésben is felmerült: „Most 

amikor az Ország nehéz gazdasági helyzetben van és a lakosság egyre elégedetlenebb, mégis 

akadnak olyan vezetők akik visszaélve hatalmukkal az állam pénzén dolgoztat 

alkalmazottaival.” Az emődi Költségvetési Üzem vizsgálatát szorgalmazó bejelentőt is 

hasonló indokok vezérelték 1980-ban. „Naponként halljuk a TV-be és a rádióba, hogy 

takarékoskodjunk az üzem-anyaggal és az energiával. Az üzemvezető is gyakran beszél erről a 

dolgozóknak, de ő sajnos az ellenkezőjét mutatja.” Többször is hivatkoznak a médiában 

olvasott-hallott, hasonló természetű ügyekre („Nagyon kérjük sokat olvassuk az újságba az 

ilyen leleplezést. Segítsenek.”), ám gyakran épp a számon kérő hangnem dominál, amiért a 

NEB, a párt stb. nem tette a dolgát az általuk feltárt esetekben. Az alábbi 1979-es levélrészlet 

a sajószögedi tsz-nél vezetői beosztásban dolgozó házaspár munkahelyi 

összeférhetetlenségére hívja fel a figyelmet: „Annyi sok mindent lehet a TV rádió újságból 

olvasni, hallani, mennyi minden sikkasztások alakulnak ki, jó barátok között is, hát akkor mi 

                                                 
726 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. (Ároktő) 
727 A vásárlással kapcsolatos kelet-német panaszokban a mondanivaló nyomatékosítása érdekében gyakran 
ütköztették a hivatalos közbeszédben hangoztatott ideológiai, társadalmi és gazdasági célkitűzéseket a 
gyakorlatban megtapasztalt valósággal (pl. szocializmus egalitarizmusa – egyenlőtlen elosztás/vidék hátránya, 
kampány a termelés minőségének fejlesztéséről – selejtes áruk a boltokban, divatkampányok modelljei – áru- és 
mérethiány a boltokban). STITZIEL, J.  2008. 267–271. 
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jöhet létre férj és feleség között […] De akkor minek vannak a törvények, vagy az illetékes 

szervek, ha ilyeneket megengednek”. Egy másik 1979-es bejelentés egy hejőszalontai 

kőműves maszek munkával szerzett, s a vádak szerint adózatlan keresetét sokallja. „Nem 

tudom, hogy szocialista társadalomban élünk és ilyen és ehhez hasonló dolgokat 

megengednek, pedig ez csak egy a sok közül, és állandóan a jogtalan anyagi előnyszerzőkről 

beszélnek, ezt hangoztatják a rádióban, a sajtóban és mégis futni hagyják az ilyen és ehhez 

hasonló »maszekolókat« akik más bőrén élősködnek.” Egy mezőcsáti levélíró – aki gyerekét a 

helyi költségvetési üzemnél helyhiány miatt nem tudta elhelyeztetni, miközben tudomása volt 

arról, hogy egy Miskolcról kijáró nyugdíjast foglalkoztatnak – szintén a hivatalos 

közbeszédből merítette érveit 1985-ben. „Az újságok és a különböző hírközlések állandóan 

adnak tájékoztatást, hogy a fiatalokat támogatni kell az elhelyezkedésükben és lehetőleg 

helyben foglalkoztatni.”728 

Az ügyek nem megfelelő kezelése miatti aggodalom, illetőleg más tényező is állhatott 

annak hátterében, hogy a bejelentések egy részében kilátásba helyezik a levélírók, ha nem 

történik intézkedés, magasabb fórumhoz (pl. Központi vagy Megyei Pártbizottsághoz, 

Országházhoz vagy egyszerűen Budapestre, illetékes miniszterhez stb.), nagyobb 

nyilvánossághoz (televízió) fordulnak. Utóbbi eset egyébként nem volt ritka, szívesen 

címezték levelüket valamely újság levelezési rovatának, a tévé vagy rádió egy-egy műsorának 

– ahonnan azt a NEB-hez továbbították, s jellemző volt az is, hogy párhuzamosan több 

szervhez is megküldték a leveleket. A hejőszalontai tsz ügyében 1969-ben írt levél pedig 

egyenesen „Kádár János elvtárs részére” lett címezve, s a pártfőtitkár titkárságáról 

továbbküldve landolt végül a járási NEB asztalán.729 A hejőkeresztúri tsz-vezetők visszaélése 

és önkényeskedése miatt 1984-ben tollat ragadó bejelentő is erős bizalommal bírt Kádár felé. 

„Hát kérem én nem így értem a demokráciát és én ezt most megírtam Pestre Kádár elvtársnak 

is, mert az egy igaz ember, de ezek itt mind csalók.”730 Egy a mezőcsáti tsz-ben elkövetett 

lopásokat feltáró levélíró pedig az alábbiakkal zárta levelét 1979-ben: „Így igaznedobják a 

szemétkosárba. Ha nem segítenek Kádárnak írunk!”731 Kádár János ezekben a levelekben 

olyan (önkéntelenül Mátyás királyt eszünkbe juttató) igazságos vezetőként jelenik meg, aki – 

a megvesztegethető, önös érdekeit szem előtt tartó helyi apparátussal ellentétben – biztosan 

                                                 
728 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1985. (Tiszakeszi); 58. d. 1989. (Sajószöged); 31. d. 1980. (Emőd); 31. d. 
1979. (Mezőcsát); 31. d. 1979. (Sajószöged); 31. d. 1979. (Hejőszalonta); 41. d. 1985. (Mezőcsát) 
729 MNL BAZML XVII. 1206. 20. d. 1969. 
730 MNL BAZML XVII. 1205. 41. d. 1984. 
731 MNL BAZML XVII. 1205. 31. d. 1979. 
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nem huny szemet a visszásságok és egyenlőtlenségek felett.732 A helyi funkcionáriusokkal 

szemben meglévő nagyfokú bizalmatlanság egyébként csak ritkán terjedt át a NEB tagjaira, 

egyes levelek alapján pedig úgy tűnik, hogy az irányukba való feltétlen, őszinte bizalom 

megmutatkozása sem volt ritka. A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos 

1977-es vizsgálat során a NEB saját tapasztalataira alapozva állította például, hogy 

„különösen egyszerű, falusi embereknél mutatkozik megnyugtató bizalom a felsőbb vezetés 

döntései és intézkedései irányában”.733 

VII. 5. A levélírók motivációja, a levélírás funkciója 
 

A Népi Ellenőrzési Bizottság 1957-es létrehozásakor a társadalmi tulajdon védelmét 

tekintették a szervezet elsődleges feladatának. Ennek megfelelően a sajtó első példái is „az 

üzemi szarkák, a spekulánsok, a dolgozó nép vámszedői, a sikkasztók, a tunya naplopók, a 

társadalmi tulajdon megkárosítói” elleni fellépésre, bejelentésre buzdítottak.734 A 

társtulajdonosi mivolt ugyanis felelősségérzet helyett igen gyakran nemtörődömséggel, 

hanyagsággal párosult. A magántulajdon gyarapításának lehetetlensége nem a kollektivitás 

elfogadását, hanem a személyi tulajdonként meghatározott fogyasztási cikkek (különösen a 

ház, víkendház, gépkocsi, motorcsónak) utáni vágy felerősödését eredményezte, amelyek 

megszerzéséhez különösen jó pozíciókkal rendelkeztek a helyi funkcionáriusok és gazdasági 

vezetők.735 A némileg tágabb körben, a munkahelyen, a szövetkezetekben, a helyi 

                                                 
732 Az egypártrendszer idejét tekintve nem volt ritka jelenség, ha egy állampolgár az állampárt vezetőjéhez 
levelet írt valamilyen téma kapcsán: Rákosihoz címzett levelekből közöl válogatást könyvében Kő András és 
Nagy J. Lambert: KŐ A. – NAGY J. L. 2012. A Kádárhoz címzett levelekből Huszár Tibor szerkesztésében látott 
napvilágot egy kötetre való: HUSZÁR T. 2002. A legmagasabb szintű politikai vezetők jóindulatú, szeretett, 
gyermekeit, országát védelmező apafiguraként, megbízható és megértő barátként való ábrázolása a 30-as évek 
szovjet, valamint az 50-es évek kelet-német leveleire egyaránt jellemző volt. FITZPATRICK, S. 1996. 91–92. és  
MÜHLBERG, F. 1999. 103–112. Judd Stitziel a kelet-német levelek gyakori trópusát, a vezetők tudatlanságának 
mítoszát egyfelől az állam és polgárai közötti paternalisztikus viszonnyal magyarázza. Másfelől úgy látja, hogy a 
vezetők helyi viszonyokkal kapcsolatos tudatlanságának hangsúlyozása a felelősségre vonás veszélye nélkül 
teremtett lehetőséget az élesebb kritikára. STITZIEL, J. 2008. 273–274.  
733 MNL BAZML XVII. 1205. 30. d. A közérdekű bejelentésekről és panaszokról szóló 1977. I. törvény. 
végrehajtása c. célvizsgálat. 
734 A Lenin Kohászati Művek dolgozóinak felhívása a társadalmi tulajdon védelmére az ország dolgozóihoz. 
Északmagyarország, 1958. január 16. 1. 
735 A tulajdonjog három formáját különböztette meg a Ptk: 1. Társadalmi tulajdon: a termelési eszközök zöme 
társadalmi tulajdonként „a munkásosztály vezette dolgozó nép államának” vagy az „önként egyesült dolgozók 
szövetkezetének” tulajdonát képezte. 2. Magántulajdon: azok a termelési eszközök, amelyeket a törvény nem 
nyilvánított kizárólag az állam tulajdonának, magántulajdonban is lehettek. Az egyénileg dolgozó parasztok és 
kisiparosok magántulajdona – mint munkával szerzett tulajdon – az állam támogatását élvezte, ugyanakkor 
jogszabályban rögzíthették, hogy milyen nagyságú mező- vagy erdőgazdasági földterület lehetett egy személy 
tulajdonában. 3. Személyi tulajdon: az állampolgárok személyes szükségleteinek kielégítését közvetlenül 
szolgáló vagy előmozdító javak (családi házak, berendezési és használati tárgyak stb.) alkották, ide sorolták 
továbbá a kisegítő mellékgazdaság célját szolgáló háztáji gazdaság körébe tartozó vagyontárgyakat is. 1959. évi 
IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről, III. rész. A tulajdonjog. Törvények és 
rendeletek hivatalos gyűjteménye. 1959. 1960. 20. 
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apparátusban vagy a kereskedelmi egységekben fellelt egyéni „bűnösök” ügyei – miként arra 

a röviden ismertett német kutatások is felhívják a figyelmet – a politikai rendszer egészének 

hibái, az állami diszfunkcionalitás helyett (mely leginkább az áruhiánnyal és a lakáshelyzettel 

kapcsolatban merülhetett fel) főként az egyes funkcionáriusok gaztetteire, helyi vonatkozású 

és magántermészetű cselekményekre korlátozódtak. 

A levélírás aktusa – mellyel a levélíró problémája rendezéséhez a gondoskodó állam 

segítségét igényli – már önmagában is a hatalom pozícióját erősítette. A kutatások többször is 

rámutatnak e levelek rendszerstabilizáló funkciójára. A panaszkultúra individualizálása és 

privatizálása például eredményesen gátolta a törvénysértésekkel szembeni ellenállás 

potenciálisan hatékonyabb és közösségibb formáit.736 Persze ha arra akarunk választ kapni, 

hogy mi motiválhatta valójában a levélírókat, azt nem lehet pontosan megállapítani. A 

közérdek leple alatt megfogalmazott vádak mozgatórugója éppúgy lehetett személyes 

konfliktus, irigység, rosszindulat, bosszú, sértettség, elkeseredettség, elégedetlenség, mint az 

aggodalom. A gyakran érzelmektől, indulatoktól fűtött bejelentések teret adtak ugyanakkor a 

frusztráció és düh kiengedésének is, továbbá lehetővé tették a társadalommal szembeni 

felelősségérzet (pl. esetünkben a népvagyon védelme, alkoholfogyasztás szabályozása) és a 

társadalomhoz tartozás kifejezését.737 A levélírók ennek megfelelően gyakran magyarázták 

tettüket az igazságtalanság elleni harccal, állampolgári kötelességükkel, s ennek során nem 

egyszer az igazság bajnokaiként jelenítették meg magukat; így tett az a munkahelyéről 1976-

ban kirúgott levélíró is, aki az emődi kavicsbányával kapcsolatos üzelmeket – jelentősen 

túlbecsülve lehetőségeit – próbálta feltárni. „[A] rövid három hét alatt, amíg ott dolgoztam, 

igyekeztem végére járni, s megszüntetni azt a rengeteg viszályságot, s visszaélést, amit az 

üzemnél tapasztaltam. Dicsekvés nélkül mondom, hogy ezt a munkát a legjobb tudásom 

szerint akartam végezni.”738 Az igen gyakran tűrhetetlen, felháborító szavakkal jellemzett 

ügyek amellett, hogy valóban sérthették az emberek igazságérzetét, a jelek szerint komoly 

belső feszültséget is okozhattak, hiszen többen is utaltak arra, hogy idegfeszültségben kell 

élniük.739 

                                                 
736 HUNEKE, E. G. 2013. 24., 26. Mivel azonban a kelet-német állam nem tudott megbirkózni a felvállalt 
gondoskodó szereppel, nem tudta beteljesíteni az emelkedő életszínvonallal kapcsolatos ígéreteit, egyre 
erősödött a bejelentések kritikai éle, s az 1980-as évekre a rendszer legitimitása kérdőjeleződött meg. BETTS, P. 
2012. 191–192. 
737 FULBROOK, M. 2005. 270.; HUNEKE, E. G. 2013. 25. 
738 MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1976. (Emőd) 
739 Pl. tsz-vezetés visszaélése miatti bejelentés: „A levelem azért névtelen, mert nekem itt kell élnem, de 
rettenetes idegfeszültségben.”; gazdasági munkaközösség tevékenysége elleni panasz: „A dolgozók idegállapota 
nagyon feszült, senkinek sem hiányzik, hogy ilyen állapotban összetűzésben kerüljön, esetleg botrány, verekedés 
legyen a vége.”; tejcsarnokos visszaéléseivel kapcsolatos panasz: „Van a faluba már egy pár ember aki ezek 
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Számos levélíró sajátította el és alkalmazta is a hivatalos nyelvezet és közbeszéd 

szófordulatait, gondolati elemeit, mely egyaránt szolgálhatta a szocialista államrenddel és 

eszmeiséggel való azonosulás őszinte megvallását, illetve az annak látszatára irányuló 

törekvést. A hivatalos közbeszéd stratégiai célú használata (a lojalitás kifejezése mellett az 

ígéretek számonkéréséhez is alapot teremtett) ugyanakkor reprodukálta és meg is szilárdította 

a hivatalos diskurzust, s az annak keretein belül tartott kritika legitimálta a fennálló politikai 

rendszert.740 A bejelentések forrástípusként elsősorban konfliktushelyzetekről tudósítanak. A 

gyakran az állam és a valamilyen módon (erkölcsileg, ideológiailag, a népgazdaságot 

károsítva) az államrenddel szembe került egyén(ek) konfliktusaként tálalt esetek hátterében 

kirajzolódik a lokális társadalom belső megosztottsága is, bár sajátos egyoldalúságban, hiszen 

a bejelentők, panaszosok társadalmi háttere a névtelenség vagy a sematikus társadalmi 

kategóriákhoz való igazodás igénye miatt az esetek nagy részében rejtve marad a kutató előtt. 

A levélírók személyét illetően a leginkább orientáló adat a bejelentés helyszíne, azaz a 

település típusa, valamint a munkahely. Bár a lakosság egészének csak töredéke fordulhatott 

bejelentéssel vagy panasszal a Népi Ellenőrzési Bizottsághoz, a gyakran hasonló tartalmú – 

így a konkrét eseten túlmutatva a jelenséget hitelesítő – bejelentések feltárják a 

tulajdonfosztás nyomán beálló értékrend-változást, a közös tulajdonhoz való ambivalens 

viszonyulást, továbbá az 1970-es, 1980-as évek egyre inkább fogyasztás-centrikus hétköznapi 

életének változatos társadalmi gyakorlataiba (ügyeskedés, kiskapuk használata, a 

vásárlás/ügyintézés mindennapi technikái) is betekintést nyújtanak. A levelek arról is 

tanúskodnak, hogy íróik a rendszer észjárását, logikáját értő és megtanuló, azzal akár 

azonosuló egyének, akik ezt a tudást saját maguk és a köz érdekében hasznosítani is képesek, 

ugyanakkor az is látható a NEB vizsgálatai alapján, hogy az ideológiai-morális alapú érvelés 

hatékonysága és jelentősége korlátozott volt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
miatt adta el a tehenet mert nem bírják ezt az idegi háborút.” MNL BAZML XVII. 1206. 19. d. 1978. 
(Tiszabábolna); 1205. 31. d. 1983. (Leninváros); 1205. 58. d. 1989. (Gelej) 
740 STITZIEL, J. 2008. 272–273. 
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VIII. ÖSSZEGZÉS 

 

Disszertációmban a falusi társadalom 1945 utáni életformaváltását elemeztem a 

szocialista iparosítás egyik központjában és vonzáskörzetében, egy néprajzi-történeti 

szempontból kevéssé kutatott területen. Az 1950-es évek erőltetett iparosításához 

kapcsolódóan már a szocializmus kezdeti szakaszában hozzákezdtek a szocialista városok 

építéséhez. A Sztálinvárost, Kazincabrcikát stb. magában foglaló első városépítési hullámhoz 

1953-ban csatlakozott a majdani Leninváros. A város és az azt életrehívó gyárak 

Tiszapalkonya és Tiszaszederkény határában épültek fel. Az új város az egykori mezőcsáti 

járás települési hierarchiáját alapvetően átstrukturálta, s a szocialista iparosítás egyik kiemelt 

központjaként nemcsak a járás, hanem megyeszéli fekvéséből adódóan Borsod mellett Hajdú-

Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára is fontos migrációs célponttá vált. E 

térségben jól nyomon követhető az urbanizáció kétirányú folyamata, a városodás és a 

városiasodás is. 

Az első fejezetben azt mutattam be, miként jelenik meg a város, mint épített környezet 

a tájban, s hogyan ábrázolta ezt a sajtó. A szocializmus erőltetett – mai szemmel tájromboló 

és környezetkárosító – iparosítását a korabeli sajtócikkek és -fotók a természet 

megzabolázásaként, a természeti elemek feletti győzelemként, az alapvetően mezőgazdasági 

táj indusztriálissá formálását a Tisza-menti vidék (és látkép) megújhodásaként értékelték. Ezt 

követően bemutattam, hogy a tervekben ideálisnak tűnő város milyen problémákkal nézett 

szembe a felépítés során, s miként próbálták a lakótelep-jellegből, a panelházak 

egyformaságából eredő monoton városképet oldani. Érdekesnek ígérkezett, hogy az épített 

környezet (s a városvezetés) által meghatározni szándékozott életformát, városhasználatot 

hogyan formálják saját igényeikhez a zömében faluról bevándoroltak. A rekreációs 

helyszínként kijelölt, nyilvános, közös terek használata helyett szívesebben töltötték 

szabadidejüket a városi „háztájiként” megnevezett kiskertekben és a garázsokban, melyek az 

interjúk tanúsága szerint sok panellakásnak szerves kiegészítőivé váltak, sajátos módon 

megnövelve ezáltal az életteret. Bár a tervezők a parkokban megvalósuló társadalmi 

kommunikációtól várták a közösségi szellem kialakulását, a kiskertek és a garázsok 

alkalmasabb terepnek bizonyultak erre is. E „magánterületek” többnyire azokat a funkciókat 

látják el még napjainkban is, amelyek tömeges igénylésével nem számoltak a tervezők. 

A város és a hozzá kapcsolódó ipar térségbeli szerepét a foglalkozási átrétegződésen 

keresztül mutattam be, amelyhez házassági anyakönyvek foglalkozási bejegyzéseit és 

interjúkat használtam fel. A várostól eltérő távolságra fekvő két falu hagyományos 
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foglalkozási szerkezetének megbomlása 1954–1958 között a házasulók esetében már 

érezhetően megindult, s megjelentek az ipartelepítéshez kapcsolódó, szakképzettséget nem 

igénylő munkakörök is, Palkonyán jellemzően a segédmunkások, Kesziben pedig a 

kubikosok. Míg Palkonya esetében az egyes periódusok eltérő foglalkozási szerkezete 

tükrözte a falu fiatal férfi lakosságának a modern gyári munkához való adaptálódási 

folyamatát, addig Kesziben ez már nem volt érzékelhető ilyen egyértelműen. A nők mindkét 

településen jóval tovább őrizték a hagyományos foglalkozásszerkezeti jellemzőket, köztük a 

háztartásbeliek döntő fölénye egészen a hatvanas évek végéig megmaradt. Míg Palkonyán 

azonban hamarabb megjelentek a női segédmunkások, majd a gépkezelők, laboránsok, akiket 

feltehetőleg a szomszédos gyárak egyike foglalkoztatott. Addig Tiszakesziben a női 

foglalkozásszerkezet egyoldalúbb képet mutat, a falu többségük számára tulajdonképpen 

mindössze kétféle munkahelyet (tsz, cipőgyár) tudott biztosítani. Az interjúkban elhangzottak 

alapján az idősebb korosztály tagjait gyermekként a paraszti munkára nevelték. Néhányukban 

femerült a továbbtanulás szándéka, ám a rendszerváltás érvénytelenítette a korábban bevált 

mobilizációs formákat. A magángazdálkodás nehezedő feltételei közepette, majd a téeszesítés 

idején az épülő gyárak új alternatívát kínáltak számukra, amellyel többnyire együtt járt egy új 

munkakultúra elsajátítása is. Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy míg az ipari/kereskedelmi 

munka pozitívumait a munkakörülmények mellett a társadalmi emelkedést igazoló 

külsőségek, az életforma megváltozása jelenti, addig a paraszti gazdálkodás szépségeit az 

önállóság és természet-közeliség nyújtotta. 

Az infrastruktúra fejlesztését és elsősorban annak a fogyasztói szokásokra gyakorolt 

hatását vizsgáltam a következő két fejezetben. A negyedik fejezetben a villamoshálózat 

kiépítését, s a háztartási technológia falusi elterjedését mutattam be. A politikai vezetés a falu 

és a város közötti különbségek csökkentése kapcsán döntő fontosságot tulajdonított a 

faluvillamosításnak, ezért a fejezet első részében azt elemeztem, hogyan ábrázolta a 

propaganda a villamosítás jelentőségét. Legfontosabb hatásaként a komfortosabb 

életkörülmények kialakítását, a szórakozási, tanulási, művelődési lehetőségek kibővülését 

említették. A sajtó ennek megfelelően gyakran úgy írt a villanyról, hogy az „a kultúrát hozó 

fény”. Ezt követően helyi szinten vizsgáltam, hogy milyen anyagi és munkahozzájárulást 

követelt meg a villany bevezetése, s mik voltak az elektromossággal az interjúalanyok első 

tapasztalatai. A kezdetekre visszaemlékezve elsősorban az idős embereket ábrázolták olyan 

személyekként, akik általános szkepticizmussal viszonyultak a technikai újításokhoz, s 

különféle hiedelmeket társítottak azokhoz. A fejezet második felében a háztartási gépek falusi 

elterjedését követtem nyomon. Kezdetben a kommunális szolgáltatások (patyolat, kollektív 
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mosógép), valamint a kölcsönző boltok hálózatának felállításával igyekeztek áthidalni a hazai 

gépipar szűkös kapacitását, a lakosság ismereteinek bővítésére pedig különböző háztartási 

kiállításokat, árubemutatókat szerveztek. A drágább mosógépet, hűtőgépet és tévét a többség 

csak az 1960-as évek végén, vagy 1970-es években tudta megvásárolni. Az új eszközök 

szervizelése azonban hagyott némi kívánnivalót maga után, amelyet jól mutat, hogy az 

alkatrészhiány miatt elhúzódó javítással kapcsolatban számos levelet kapott a Népi 

Ellenőrzési Bizottság. A háztartási gépek jelentőségét hazai viszonylatban is „a második 

műszak”, a házimunka terheinek csökkentésében látták. A női interjúalanyok elbeszélése 

alapján úgy tűnik, hogy időnként megfogalmazott fenntartásaik és a javíttatás nehézségei 

ellenére is egyöntetűen igényelték az új háztartási eszközök bizonyos körét (elsősorban a 

mosógépet és a hűtőgépet), markáns választóvonalat – a jövedelmi viszonyok mellett – a női 

szerepeket eltérő módon értelmező férjek képezhettek közöttük. A mosógép mellett a 

televízió tekinthető a másik olyan eszköznek, amely szintén gyorsan utat tört magának a falusi 

otthonokba, eleinte közös tévénézés formájában. A szocialista rezsim kiemelt fontosságot 

tulajdonított a televízió tudatformáló, nevelő, kultúraközvetítő szerepének, s igyekezett a 

parasztok kedvelt műsorait is a maga ízlése szerint formálni. 

Az ötödik fejezetben elsőként a vásárlás hagyományos falusi színtereinek átalakulását 

mutattam be. A korábbi kereskedelmi infrastruktúra és módszerek szocialista 

modernizációjához a „kulturált kereskedelem” koncepciója nyújtott hátteret. Ennek kapcsán 

először áttekintettem a kulturált szó szovjet minta nyomán bővülő, s elsősorban a 

viselkedésmódra vonatkozó jelentéstartalmait (udvarias, ízléses, rendezett, tiszta, s belső 

tulajdonságként az önmérséklet). A kulturált kereskedelem magának tulajdonítva ezeket a 

jellemzőket igyekezett elhatárolódni a múltbéli kapitalista, valamint a piaci-vásári 

kereskedelmi módszerektől és gyakorlattól. Az alázatosság helyébe lépő „jellemből fakadó” 

udvariasság, a szűk, sötét szatócsboltokat, illetve az elavultnak minősített vásárokat felváltó 

korszerű üzletek, a kocsmákat kiszorító presszók, cukrászdák, az alku módszerét még a 

vásárokon is kerülő fix árhasználat révén egyszersmind a fogyasztóktól is másfajta, szolidabb 

magatartást, rendezett, tiszta megjelenést várt el a rendszer. Mindez egy rendkívül összetett 

folyamatnak bizonyult, amelyben számos tényezőnek volt szerepe. Az állami és szövetkezeti 

kereskedelem oldaláról megvalósulása legnagyobb gátjának a korszak áruellátási nehézségei, 

valamint a társadalmi tulajdonhoz való felemás viszony bizonyult, ezt jól példázzák a Népi 

Ellenőrzési Bizottsághoz írt bejelentések is. A kereskedelemben dolgozó interjúalanyok 

némelyikének visszaemlékezése ugyanakkor arra is rámutat, hogyan vált követelménnyé 

számukra munkájuk során a higiénia vagy az udvariasság. A piacok, illetve vásárok világához 
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szokott falusiak modern üzletekbe való átterelésében szerepe volt a vásárok számát korlátozó 

adminisztratív intézkedéseknek, a téeszesítéssel jelentőségét vesztő piacolásnak is. Továbbá 

az interjúk tapasztalatai alapján hozzájárult ehhez a kötött munkaidő nyomán a vásárlás 

ritmusának megváltozása, a vásári termékkínálat minősége, a helyszínnek a 

megközelíthetősége és a vásárlói habitus átalakulása is. Míg a hagyományos paraszti 

társadalomban az utazás elsődleges céljának az árucsere számított, a korszakban egyénenként 

változó mértékben és ütemben teret nyert a szabadidős, élményalapú utazás. Ennek kapcsán 

bemutattam milyen eltérő feltételekkel vehettek részt a szervezett üdültetésben a munkások, 

parasztok, termelőszövetkezeti tagok. A standard kéthetes üdülésben kevés falun élő 

interjúalanyomnak volt része, s ha – valamelyik vállalatnál dolgozó családtag jóvoltából – 

mégis lehetősége volt arra, az csupán kivételes alkalomként jelent meg életükben. A téeszben 

dolgozó falusiak körében nagyobb népszerűségnek örvendtek a rövidebb ideig tartó tsz-

kirándulások, amelyeket az interjúalanyok visszaemlékezése szerint gyakran időzítették 

valamilyen vásárra, kiállításra. Az egynapos kirándulások mellett párnapos, ún. országjáró 

túrákat is szerveztek a téeszek. Az utazás iránti vágy kialakulásával pedig már önállóan is útra 

keltek a családok; a jelenség szorosan összefonódik az autó korábbinál szélesebb körű 

elterjedésével. A nagyvárosi utazásokat felelevenítő elbeszélések többször is felbukkanó 

eleme a falusi esetlenség, tájékozatlanság, amely a közlekedésben, az öltözködésben, az 

étkezésben is megnyilvánulhatott. Az utazás során elsajátítandó új viselkedésformák István 

Jánosné önéletírásában is megjelentek, hiszen szövegében kiemelt helyet foglaltak el az 

útleírások. A fejezet végén az interjúalanyok által legnagyobb beruházásként megjelenített 

építkezést, a megvalósítás eltérő stratégiáit és a ház életükben betöltött kiemelt szerepét 

mutattam be. Az építkezés során alkalmazott módszereket (önerő, kaláka, vállalati segítség, 

ügyeskedés) jól kiegészítik a NEB-hez érkezett bejelentések, amelyek elsősorban a helyi elit 

(tsz-elnök, párttitkár, tanácselnök) építkezésekkel kapcsolatos visszaéléseire, továbbá a 

szolgálati lakásokhoz kötődő machinációkra adnak példákat, rávilágítva a helyi 

funkcionáriusok eltérő érdekérvényesítő képességeire. 

A hatodik és hetedik fejezetben kortárs narratív forrásokat elemeztem. Az írásbeli 

kifejezés egyre terjedő gyakorlata – az olvasáshoz hasonlóan – civilizációs-urbanizációs 

ismérvként is értelmezhető. Érdemes megfigyelni, hogy az újszerű élmények vagy a 

szocialista gondolkodásmód kifejezésekor is milyen szívós hagyománynak bizonyulhatnak az 

írásbeli tradíciók. Fontos jellemzője még a forrásoknak, hogy mind István Jánosné 

önéletírása, mind a közérdekű bejelentések a korabeli nyilvánosság vélt elvárásai szerint 

íródtak, István Jánosné írása azonban személyes jellegéből adódóan többet elárul a szerző 
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korabeli gondolkodásmódjáról. Világképében megfért egymás mellett a vallásosság és a 

szocializmus, erkölcsi konzervativizmus és a modern szemlélet, amelyben migrációjának 

jelentős szerepe lehetett. Sajátos szocializmusképében elsősorban a korszak azon vívmányai – 

kirándulások, étkezési szokások, szociális ellátás – domináltak, melyek leginkább fogyasztási 

lehetőségeinek kibővülését eredményezték. A Népi Ellenőrzési Bizottsághoz írt levelek 

alkotják a disszertáció legváltozatosabb csoportját. Tematikai sokszínűségük (téeszek, helyi 

funkcionáriusok elleni panaszok, kereskedelmi témájú, lakáselosztással kapcsolatos 

bejelentések stb.) révén több korábban érintett kérdést tovább árnyalnak, így számos példát 

adnak az ügyeskedésekre, taktikákra, a vásárlás/ügyintézés mindennapi technikáira. Új 

elemként kerül kifejtésre a tulajdonfosztás nyomán beálló értékrend-változás és a közös 

tulajdonhoz való ambivalens viszonyulás. A szocializmus a tudati viszonyok átalakítására is 

törekedett. A levelekből megállapítható, hogy íróik többnyire sikeresen elsajátították a 

rendszer észjárását és logikáját. 

Kutatásom során igen változatos forráscsoportot használtam. A többféle narratív forrás 

elemzésbe vonásával arra törekedtem, hogy minél sokrétűbben, több oldalról megragadva 

lehessen bemutatni azokat a mentalitásbeli, gondolkodásbeli változásokat, fordulópontokat, 

amelyek az urbanizációs/modernizációs folyamat különböző elemei (városalapítás, 

foglalkozási szerkezet átalakulása, infrastrukturális fejlesztések, migráció) hatására lezajlottak 

a paraszti gyökerű népességben. A változások nyomán a hagyományosnak tekintett paraszti 

életmód eltűnt, s helyébe valami más lépett. Mindezek keretéül pedig a szocialista rendszer 

szolgált, amely a kívánatos magatartásminták közvetítésével külön hangsúlyt adott néhány 

jelenségnek, így a szövegemben gyakran felbukkanó tisztaságnak, higiéniának. 
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X. FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK 

 

Források 

 

Közgyűjteményi források 

 

Levéltári források 

 

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (MNL BAZML) 

XVII. 1205. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok. A Leninvárosi 

Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai, 1971–1989. 

XVII. 1206. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok. A Mezőcsáti 

Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai, 1958–1988. 

XXIII. 572. Tanácsok. A Leninvárosi (Tiszaszederkényi) Városi Tanács VB iratai, 

1966–1975. 

XXIII. 986/a. Tanácsok. A Tiszapalkonyai Községi Tanács iratai. Tanácsülési és VB 

ülési jegyzőkönyvek, 1955–1957, 1960. 

XXIII. 1043/a. Tanácsok. A Tiszakeszi Községi Tanács iratai. Tanácsülési és VB ülési 

jegyzőkönyvek, 1957–1961. 

XXX. 1113. Szövetkezetek. A Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 

(Sajószöged) iratai, 1960–1975. 

XXXIII-1/a. 327. Állami anyakönyvi másodpéldányok levéltári gyűjteménye. 

Házassági anyakönyvek másodpéldányai, Tiszakeszi. 1895–1980. 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) 

M-KS 288-22. MSZMP Központi Szervei. Agitációs és Propaganda Osztály iratai, 

1957–1989. 

M-KS-288-28. MSZMP Központi Szervei. Mezőgazdasági Osztály iratai, 1957–1966. 

M-KS 288-41. MSZMP Központi Szervei. Agitációs és Propaganda Bizottság iratai, 

1962–1989. 

 XIX-G-4-aa. Belkereskedelmi Minisztérium. Ruházati főosztály, 1949–1954. 

 XIX-G-4-xx. Belkereskedelmi Minisztérium. Kultúrcikk főigazgatóság, 1955–1982. 

 XXVII-G-3. Kiskereskedők Országos Szervezete (KISOSZ), 1948–1970. 

XXVI-A-14-b. Magyar Távirati Iroda (MTI), 1944–2000. Híranyagok. Belföldi Hírek, 

1948–1949. 
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XXIX-G-163. Bizományi Áruház Vállalat (BÁV), 1955–1998. 

XXXII-23-a. Központi Statisztikai Hivatalai (KSH) iratai. 1970. évi népszámlálás. 

 

Múzeumi források 

 

István Jánosné: Önéletrajzi napló. Herman Ottó Múzeum, Néprajzi Adattár, 3339. 

István Jánosné: Önéletrajz. Herman Ottó Múzeum, Néprajzi Adattár, 3554, 1–4. 

 

Helytörténeti gyűjtemény 

 

Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaújváros. 

Helytörténeti Gyűjtemény Adattára. 14. 5. Brigádnaplók. 

Fényképgyűjtemény. 

 

MTI 

Fényképarchívum. 

 

Községi iratok 

 

Házassági anyakönyvek. Tiszapalkonya, községi irattár. 

 

Forráskiadványok 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontosabb statisztikai adatai 1963. 

1964 Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, 

Miskolc. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontosabb statisztikai adatai 1964. 

1965 Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, 

Miskolc. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai évkönyve 1965. 

1966 Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, 

Miskolc. 

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1957. 
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1958  Igazságügyminisztérium – Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

Titkársága, Budapest. 

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1958. 

1959  Igazságügyminisztérium – Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

Titkársága, Budapest. 

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1959. 

1960  Igazságügyminisztérium – Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 

Titkársága, Budapest. 

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1977. 

1978  Igazságügyi Minisztérium – Minisztertanács Titkársága, Budapest. 

Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1982. I. kötet. 

1983  Igazságügyi Minisztérium – Minisztertanács Titkársága, Budapest. 

 

Sajtó 

 

Bizományi Híradó: VII–VIII. évf. 1965, 1968. 

Borsodi Vegyész: I–XX. évf. 1964–1983. 

Esti Hírlap: VIII. évf. 1963. 

Észak-Magyarország: XII–XXI. évf. 1956–1965., XXVI–XXIX. évf. 1970–1973., XXXVIII–

XLV. évf. 1982–1989. 

Földművesszövetkezeti Híradó. A Borsod megyei földművesszövetkezetek lapja: II–V. évf. 

1962–1965. 

Kereskedelmi Értesítő: XLV–XLIX. évf. 1952–1956, LVI–LIX. évf. 1963–1966. 

Kirakat: I–VIII. évf. 1957–1964. 

Leninvárosi Krónika: I–IX. évf. 1983–1991. 

Leninvárosi Tanács Híradója: I–II. évf. 1974–1975. 

Mezőcsáti Újság: I. évf. 1911. 

Nők Lapja: XI. évf. 1959. 

Szövetkezeti élet. A Borsod megyei földművesszövetkezetek lapja: V–IX. évf. 1966–1970. 

Tanácsok közlönye, 1959–1965. 

Tiszaújvárosi Krónika: X. évf. 1991. 
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Játékfilmek, diák, híradók 

 

A legjobb üdülőket az élmunkásoknak (Galyatető). 1948. július – UMFI Magyar Filmhíradó 

18/3. 

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6802 – letöltés ideje: 2014. május 20. 

A tisztaság fél egészség. Fekete-fehér, diafilm, gyártási év: 1953. Kiadó: Magyar Fotó Dia-
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